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Sant Vicent FERRER Primera meitat s. XV 
Sermons, Volum 4, a cura de Gret Schib Torra, Barcelona, Editorial 

Barcino, Barcelona, 1977. 
Sermons, Volum 6, a cura de Gret Schib Torra, Barcelona, 

Editorial Barcino, Barcelona, 1988. 
 

 V.4 V.6  V.4 V.6  V.4 V.6  V.4 V.6
per a  37 44 per a que 1 0 per+S.N.+a+inf 0 0  

per+inf. causal 3 7 per+inf. final 41 54 per+inf. de dest. 49 58 per+inf.d’immediatesa 1 0

per+inf. d’acció no feta 0 0 per+inf. d’acció retribuïda 3 0 per de règim + infinitiu 2 0  

per tal com 8 7 per ço com  79 56 per ço car 0 0 per tal car 0 0

per ço 369 239 per raó de 3 0 per qui 1 3 ço perque relatiu 0 0

per què relatiu A.nom. 7 20 per què relatiu A.orac. 15 26 per què interrog. dir. 51 97 per què interrog. indir. 33 41

perquè causal 26 35 perquè final 17 9 perquè substantiu 0 0 per + rel.comp. 19 12

Per tal que 29 15 per ço que  55 55 per tant 1 1  

per tostemps 0 0 per null temps 0 0 Si per aventura 4 2 per altres valors 672 769

 

La preposició a introduint un infinitiu de destinació 
La  ·2·ª· és longitud de vida, no pas a penedir-se de llurs malvestats, mas per 

guanyar riquees, vol. VI, pàg. 103, 24 

 

Es curiós ―però gens inusual― que a un interrogatiu causal es responga amb una 
frase que expressa finalitat. En trobem nombrosos exemples a Sermons: 

E donchs Per què l’enterrogà? Per donar a nosaltres doctrina, que en los grans fets 
no·n prengam a supèrbia, Sermons, vol. VI, pàg. 161, 9 

Per quinya rahó Jesuchrist manà que fossen collits los troços que sobraven? Per 
mostrar-nos misericòrdia liberal, que ço que sobre el dinar, dar-ho a pobres, Sermons, 
vol. VI, pàg. 166, 35 

Modernament, ho podem veure en el conte de La caputxeta vermella: 
En entrar a l'habitació, i veure-la dins del llit, va notar alguna cosa extranya. 
― Àvia, per què tens aquests ulls tan grans? 
― Per a veure’t millor. 
― I per què tens el nas tan gran? 
― Per a sentir millor l’olor que fas. 
― I àvia, per què tens la boca tan gran? 
― Per a menjar-te millor! 

 

1 per a que volum 4 
Ell ere anat a fustegar, per a que tinguessen què mengar, vol. IV, pàg. 276 
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Al volum 4 també hi ha un per a què amb valor de preposició + 
relatiu compost: 

La  ·2.a· manera és que devem ésser apparellats a la Església per dignitat, e que no y 
vullam fer res sinó ço per a què és feyta, segons diu sent Agostí, Vol. IV, pàg. 259 

 
37 per a volum 4 i 44 per a volum 6 
 
1 cas introduint un circumstancial de temps (1 + 2): 

Decet, sed nocentes solvere non decet". Déus no u vol, que·ll s’ó ha aturat per al dia 
del juhí, dient: "Nolite ante tempus judicare". E axí no vullau descobrir lo peccat secret, 
vol. IV, pàg. 174 

Segons la Església, que tots los cristians se deuen apparellar set setmanes abans, 
dejunant la quaresma per al dia de Pasqua de resurrecció de Jesuchrist. No axí com 
molts malastruchs que mengen carn, reprovats, vol. VI, pàg. 192 

Se representarà lo dia de Nadal, per ço les persones devotes apparellen-se en 
l’advent per a la jornada: llaven e purifiquen les sues consciències, confessant-se e 
dejunant, etc, per ço que, vol. VI, pàg. 191 

 
3 introduint un circumstancial de lloc (volum 6) 

É de·CCCC·, e dels cent farem una casa en paraís?, etc. Veus ací saviesa: provehir 
per a dellà, e és necessària saviesa, car diu la auctoritat: "Neminem diligit Deus nisi 
eum qui cum, vol. VI, pàg. 154 

Dóna cura e ànsia a la creatura, no solament als treballs de aquest món, mas encara 
per a l’altre més; que aquesta dels negocis de aquest món no és santa diligència, ans és, 
vol. VI, pàg. 180 

En la església e dix al poble: «Bona gent, nostre senyor Déus Jesuchrist me ha 
appellat per a l’altre món, e axí fèts-me la fossa». E feren-la-li davant l’altar, vol. VI, 
pàg. 207 

 
30 introduint un benefactiu (9 + 21): 

Vocavi eum, [et benedixi ei, et multiplicavi eum]" (Ysa,·LI·o· ca·o) Ací podem haver 
bona instructió per a nosaltres. ¿Com se podia fer que hun hom convertís tanta gent, 
que nosaltres, que som tants, vol. IV, pàg. 59 

Sou venguts ací per batallar ab nosaltres, e si nosaltres vencem, sere[u] morts, tots, 
e mala per a vosaltres; o si venceu vosaltres, mala per a nosaltres e per a vosaltres; car 
ara les, vol. VI, pàg. 51 

Lo cavaller se enamorà de la sclava, e lo tresor, que·l rey li havia comanat per a sa 
filla per a vestir e a provehir, lo cavaller lo·s despengué per a arrear, vol. IV, pàg. 136 

Li dien: "Cert, senyor, bé serie feyt". E axí ó feren los mals àngels; e mala per a ells, 
pus que veren la sua inclinació, quasi per manera de llagot. Tantost dix Déus: "Non, 
vol. IV, pàg. 194 

E ha·ns donat per a nosaltres lo dilluns, lo dimarts, lo dimecres, etc, e ha·s aturat 
per a ssi lo, vol. IV, pàg. 211 
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E ha··ns donat per a nosaltres lo dilluns, lo dimarts, lo dimecres, etc, e ha·s aturat 
per a ssi lo dichmenge. Mas tu què fas? Trenques-lo-li e per ço ve ell e, vol. IV, pàg. 
211 

Infern. Set primo: "Ave Maria", etc. Aquesta paraula és paraula de Jesuchrist, e és 
molt terrible per a nosaltres. E veus què diu, etc. Mas sapiau que aquesta paraula és de 
gran soptilitat per, vol. IV, pàg. 223 

Són en suma sinó cartes, e lo Novell Testament declaració del Vell e vocació e 
appellació per a aquell covit de aquelles noces. Ara moralment. Veus que aprés diu: 
"Misit servos suos" usque "cenam", vol. IV, pàg. 209 

Idest, salvator noster, car nosaltres cometem nostres peccats, comprant, venent, 
cometent perjuri, mentint e cometent usures per a ssi o a sos fills, mantenint o cometent 
furt. E per ço, com porà respon la, vol. IV, pàg. 301 

Si nosaltres vencem, sere[u] morts, tots, e mala per a vosaltres; o si venceu vosaltres, 
mala per a nosaltres e per a vosaltres; car ara les géns vos governen per amor de 
nosaltres, e, vol. VI, pàg. 51 

Morts, tots, e mala per a vosaltres; o si venceu vosaltres, mala per a nosaltres e per 
a vosaltres; car ara les géns vos governen per amor de nosaltres, e des que hajau mort, 
vol. VI, pàg. 51 

Cuyta, e aquell que no se·n cura, aquell aytal de nit vol anar, e mala per a ell. Mas 
aquell que·n fa prou, aquell fa bé. Ergo ambulate dum lucem habetis. E, vol. VI, pàg. 
74 

E no diu aliis e per ço l’om just deu demanar per sí, e aprés per als altres. Secundo, 
deu demanar discretament, car la petició de l’om just deu ésser discreta, perquè, vol. 
VI, pàg. 102 

E per fer-ne hun benefici? A hun cavaller no li és mal tengut de retenir per als fills, 
ne al llaurador qu’él a hun any no cull res, l’altre poch, etc., vol. VI, pàg. 125 

En loch sech se fa sisterna, ço és en los mercaders e en los llauradors per a llurs 
fills, mas a tu, prevere, a què fer sisterna? Valdrie més que·n fesses misericòrdia, vol. 
VI, pàg. 125 

E diu axí: «Ma filla, molt deveu ésser alegra: Sapiats que l’emperador vos vol per a 
son fill, que siau sa muller. Gran honor vos seria que siau nora de l’emperador», vol. 
VI, pàg. 131 

Huuy! Quanta bella gent havem covidat! Tants emperadors, etc. Gran cosa havem 
mester per a aquesta gent. Per ço creà lo cel, vet com ve aquesta aprés, que per a ell, 
vol. VI, pàg. 171 

Per ço creà lo cel, vet com ve aquesta aprés, que per a ell no n’í calie, que en lo 
palau de la sua eternitat habitave. Mas per, vol. VI, pàg. 171 

A ell no n’í calie, que en lo palau de la sua eternitat habitave. Mas per a los 
convidats lo volgué crear, lo cel, que altre sala no ere condigna ni apta per, vol. VI, 
pàg. 171 

Ab tot açò que sabia que no podie peccar mortalment, fahie tanta de penitència, no 
solament per a ssí mateix, mas per als altres. Finalment vench en Acaya, e hun dia hac 
preÿcat de, vol. VI, pàg. 187 
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Que no podie peccar mortalment, fahie tanta de penitència, no solament per a ssí 
mateix, mas per als altres. Finalment vench en Acaya, e hun dia hac preÿcat de hun 
peccat mortal que tenien, vol. VI, pàg. 187 

A la porta seguint-lo Veus ací la primera virtut que hac sent Andreu. Ara moralment 
per a vosaltres: preneu exemple de sent Andreu, e per amor de Déu, vullau refrenar e 
temprar la, vol. VI, pàg. 181 

No en la cadira mia, mas illich, ço és en aquella cadira que és ja intitulada per a 
ell». Veus l’enteniment moral apropiat. E en cinch maneres aquest sant serví a Déu, 
per, vol. VI, pàg. 221 

Lexeu vostres hores, e si no les sabeu, aprenet-les Açò no u traguésseu a 
conseqüència per a vosaltres, "quia tu sanus repulisti" (Ozee, ca·o·IIII·o·). La·IIII·ª· 
manera de servir Déu fo útilment, vol. VI, pàg. 224 

A la Església. Ergo: "Gracia Dei", etc. Molts fan qüestió si ere mèrit rebre tanta 
prosperitat per a la Església. Alguns dien que no, que aquell dia que l’emperador donà 
Roma a la, vol. VI, pàg. 243 

Ben conservada e salvada de la ira de Déu, no deu sostenir sinó solament bordell 
general per als malastruchs, mas particular no, per gran noble que sie e per gran 
capellà que sie. Què, vol. VI, pàg. 249 

Per aquesta consolació a honor que vos està apparellada veus la veu «deffinició 
judicial» per als bons, e poran dir: Audivi vocem, etc. Aquesta és la veu de la qual diu 
la, vol. VI, pàg. 279 

¡Oo, del traÿdor! aquí se deyclararan les bugades. No, que també se·n hi haurà per a 
vosaltres, dones. Dirau: ¿e no és aquella que portave tan gran rastre de patrenostres?; 
¿e no, vol. VI, pàg. 273 

Bé hoiran açò, com diran ells: «Oo, mare beneÿta! O mare de Déu! bon consell per 
a nosaltres!» E ella dirà: «Mon fill! par-me que pus aquests han servat los vostres 
manaments, vol. VI, pàg. 278, honor me voleu fer que yo parle primera?» Diran 
aquells: «Ooy, mare beneÿta! e bon consell per a nosaltres!». Dirà ella: «Yo diré 
veritat: e dirà mon fill, par mi, que pus aquests no, vol. VI, pàg. 279 

 
24 introduint un complement nominal de destinació (16 + 8): 

Los chics de ·XI· o ·XII· anys com los grans, que vos apparellets per a combregar per 
a la festa de mossènyer sent Miquel primer vinent; e també s’és festa dels àngels, e, vol. 
IV, pàg. 34 

Havem alguns refrescaments; axí dels altres libres de theologia havem molts 
refrescaments, ço és, bones doctrines per a nostra vida; mas la vida principal és en lo 
libre de vida, ço és, en lo, vol. IV, pàg. 25 

Infern són, perquè seguiren la vanitat del món e pompa. E axí no façats provisió sinó 
per a vostra vida. Tot l’alre trametet-ó dellà a paraís, dant almoynes, rembre catius, 
etc. E, vol. IV, pàg. 50 

E si plau a Déu, serà bona matèria e haurem moltes bones doctrines de sa vida per a 
edifficació de nostres ànimes e mellorament de nostra vida. Set primo: "Ave Maria", 
etc. "Lucerna", etc, vol. IV, pàg. 81 
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Per sàvia, e la que se n’està tenen per folla: "Oo, del tal no és per a res!" Mas ell 
savi és, que·s guarde de deutes. Que guanyar com te vullau, en, vol. IV, pàg. 134 

Mas lo qui la fa dir, deu dar per caritat al prevere ço que ha mester per a provisió 
aquell dia; però que·l prevere haje intenció de dir missa ab allò, e sens, vol. IV, pàg. 
162 

Si est dolor sicut dolor meus]" (Trenorum, p·o ca·o) Que aquest món no és sinó via 
per a l’altre món. Digau: on són los hòmens qui eren ara ha mil anys? Etc. E, vol. IV, 
pàg. 161 

Despenien la riquea per aquesta manera: que ells, dels bén seus, primo ne prenien 
per a ses necessitats, e depuix tot l’aire donaven-ó a obres de misericòrdia e pietat. E, 
vol. IV, pàg. 195 

Si no deya: "No u puch fer, que vayg cuytat". "E donchs, teniu prou diners per al 
camí? Que tantes llegües hi ha." "Sènyer, no tinch sinó tant." "Oo, no n’haureu prou!, 
vol. IV, pàg. 195 

De les noces és alt al cel, car en aquest món no y havia loch covinent per a tanta 
gent que y és covidada. E quanta? Tots los àngels bons e tots los sants, vol. IV, pàg. 
190 

Val tallar hun membre que perdre tot lo cors e la vida. E havem-ne auctoritat. Per a 
quiscú deya Jesuchrist: "Si manus tira aut pes tuus scandalizaverit te, abscide eum [et 
projice abs, vol. IV, pàg. 213 

Quan lo primer és al pas, ixen los ladres "Tenir!, tenir!" Diu aquest: "No port sinó 
per a messió", e aquests lexen-lo Ve l’altre e troben-lo ab molta roba, maten-lo, vol. IV, 
pàg. 231 

Simplement, e a tal dinar no y són appellats los justs, quia justi non indigent 
penitencia per a remissió de peccats, mas bé per a creximent de glòria (Lu, ·XIIII·o· 
ca·o). E dar-vos, vol. IV, pàg. 218 

Són appellats los justs, quia justi non indigent penitencia per a remissió de peccats, 
mas bé per a creximent de glòria (Lu, ·XIIII·o· ca·o). E dar-vos n’é una auctoritat fort 
bella, parlant, vol. IV, pàg. 218 

Ve una qüestió que feu vosaltres comunament, e deÿu axí: "Pus que Déus nos ha 
elegits per a la glòria de paraís, què·ns hi cal apparellar? Car pus que ja som 
predestinats..." (ut, vol. IV, pàg. 259 

E bé ó appar per rahó que quan lo presentaren al Temple, no tingueren moneda sinó 
per a dos colomins. E axí notats contra les mullers de richs hòmens que·s volen vestir 
de, vol. IV, pàg. 276 

Que prenien la ovella e portaven-la La  ·2·a·, presentaven-la als preveres, si serie 
bona per a sacrifici a Déu. La·III·a·, escorchaven-la La·IIII·a·, escampaven la sanch a 
darredor. La·V·a·, vol. VI, pàg. 77 

Fer-vos grans dons». Ara via, vingué. Veus que fo assignat lo dia e·l loch per a la 
disputa, e pensat que vench aquí molta gent. L’emperador e los duchs e comptes, vol. 
VI, pàg. 135 

Veus que primo Jesuchrist féu ordenar. Ara ací vehets-hi degun cantell de pa per a 
nostra vida? Hoc, haver, ço és, sapiència temporal. Diu lo philòsof: "Sapientis est 
ordinare". Vet ací, vol. VI, pàg. 163 
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Aquesta paraula a mi recorde una breu ystòria (Hester, ca·o·VI·o·), de la qual 
pendré fonament per a nostre sermó. Legim allí que aquell gran rey Assuer una vegada 
féu una qüestió a hun, vol. VI, pàg. 199 

«Veus, verge Maria, que sospès só. Mas vós, verge Maria, hajau-me per a escusat». 
La verge Maria li apparech e dix-li «Vés a l’arquebisbe e di-li, vol. VI, pàg. 224 

Algú és fornicador notori, suple, no mengat ab ell, que vedat és. Visitava axí lo 
bisbat per a les ànimes. E per a rebre les rendes tenia hun tresorer, mas per les ànimes 
tenie, vol. VI, pàg. 225 

Tantost los donave aygua calda als peus e dave·ls a sopar, e al matí diners per a 
missió, e los malalts aturaven-se aquí, e axí allí en sa casa servie Déu. No, vol. VI, pàg. 
239 

Magog descubert. E llavors tots aquells asustar-se han contra los cristians. Ideo 
dicit "et congregabuntur", per a pagar los hòmens d’armes E veus la prophecia 
complida: "Vide cunctos viventes... omnium" (Ecclesiastes, ca·o, vol. VI, pàg. 232 

 
17 introduint un infinitiu de destinació (11 + 6) 

Combregat enguan, axí los chics de ·XI· o ·XII· anys com los grans, que vos 
apparellets per a combregar per a la festa de mossènyer sent Miquel primer vinent; e 
també s’és festa, vol. IV, pàg. 34 

Bé vos donats a treballar e nit e dia en les coses que y ha guany per a ésser richs, 
però bé sabets que tots aquells guanys se perdran a la vostra fi. E, vol. IV, pàg. 37 

La terra de Etyopia. E què més féu lo, rey? Envià-li molt or e draps per a vestir-se e 
dix sent Matheu que no-li volie res, ne volgué que tornàs als, vol. IV, pàg. 59 

De la sclava, e lo tresor, que·l rey li havia comanat per a sa filla per a vestir e a 
provehir, lo cavaller lo·s despengué per a arrear bé la esclava, e, vol. IV, pàg. 136 

comanat per a sa filla per a vestir e a provehir, lo cavaller lo·s despengué per a 
arrear bé La esclava, e vestí-la d’or e de seda, e ben calçada, e, vol. IV, pàg. 136 

A malair pare e mare, la hora en què nasqueren, etc. Mas no·ls és mèrit per a 
guanyar pena. E dir-vos hé que més peccats se fan en infern que en aquest, vol. IV, pàg. 
160 

Lo món és indevoció, e són-hi los llauradors pròpriament, car tota la setmana han 
devoció per a treballar, e quan ve lo dichmenge no han devoció per a hoir la missa 
major complida, vol. IV, pàg. 210 

Tota la setmana han devoció per a treballar, e quan ve lo dichmenge no han devoció 
per a hoir la missa major complida, que no dure sinó hora e miga. En la setmana ha, 
vol. IV, pàg. 210 

És de cascú de nosaltres: la fira e mercat se té ara, ací en aquest món, per a guanyar 
paradís, e ha-y tan gran mercat de la misericòrdia de Déu, que conclusió és, vol. IV, 
pàg. 234 

Les gràcies que Déus nos ha fetes [...] la voluntat a amar Déu; e la boqua a loar -lo 
les orelles a escoltar sermons; e les mans a obrar coses spirituals e oracions devotes, e 
los peus per a gu[a]nyar perdonances, vol. IV, pàg. 260 
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Són dits covidats a aquella cena, e escusen-se que han a llaurar o comprar bous per 
a laurar, o han a fer bodes, etc. Emperò aquells qui s’escusen nostre senyor Déus ab, 
vol. IV, pàg. 281 

E ara vos vull declarar les maneres que devem tenir en les rogacions per a optenir 
ço que demanam a Déu. Set primo: "Ave Maria", etc. Aquesta paraula preposada 
mostre inextimable, vol. VI, pàg. 115 

Maria". Entre totes les coses que mouen lo cor de la creatura humana en aquest món 
per a corregir peccats, és lo pensament del juhí de Déu, e tant com és pus verdader en, 
vol. VI, pàg. 141 

Que no sentíssets guerres, secades, mortaldats, etc, que tinguéssets bones 
ordenances per a estirpar peccats manifests, les ordenacions bé y són en lo libre, mas 
no s’í serven;, vol. VI, pàg. 164 

A los convidats lo volgué crear, lo cel, que altre sala no ere condigna ni apta per a 
rebre tal excel·lent gent com los salvats. Vet per què·l creà. E de aquesta casa, vol. VI, 
pàg. 171 

E axí apparelleu-vos en tal manera que vos trop ben apparellats per a pugnar contra 
ell. Plàcie a nostre senyor Déus, etc. Fet en València any·MCCCCXIIII·. SERMO 
CIRCUMCISIONIS, vol. VI, pàg. 245 

Visitava axí lo bisbat per a les ànimes. E per a rebre les rendes tenia hun tresorer, 
mas per les ànimes tenie ·X· o ·XX· mestres en, vol. VI, pàg. 225 

 

4 introduint un infinitiu impulsivofinal (volum 6) 
Predicam de misericòrdia e liberalitat, e nosaltres ara som avariciosos, donar o 

comanar diners a juheus per a logregar altres, a sos amichs arrear la cel·la. Pus fort 
tanquadura té ara la caxa del, vol. VI, pàg. 186 

Ací ha dos streps: amor de paraís e temor de peccat. Quan hom fa bones obres per a 
conseguir paraís, tu firs ab lo strep dret. E quant hom se absté de peccar per, vol. VI, 
pàg. 202 

On vos pensau que estiga sent Domingo e sent Francès? allí ab los apòstols, per a 
jutgar los altres. On estaran los altres frares de vida apostolical? als peus del apòstols. 
Què, vol. VI, pàg. 274 

E dirà Jhesu Xrispt: «E vosaltres, perquè no pensaven que hun rey entalamarà lo 
palau per a fer noces de son fill ¿perquè no pensaven que ací se devia apparellar major 
bellea?» E, vol. VI, pàg. 281 
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volum 4: 43 perquè + 106 per què 
 

0 perquè substantiu 
51 perquè interrogatiu directe 

Quales són aquestes rodes? Les obres de vida activa. Per què rodes? Per les rahons 
que us hé toquades. vol. IV, pàg. 10 

hac plaer ab ella, e al matí véu-la laganyosa e dix a Laban: "Odò! e per què no 
m’has dat a Rachel?" Respòs Laban: "Nou est consuetudinis in loco postro ut minorem, 
vol. IV, pàg. 12 

¿Creus tu que ell fos obedient? E donchs, ¿per què és tu envejós, etc.? ¿Creus tu que 
tres jorns estech en lo sepulcre, e al ·3·, vol. IV, pàg. 19 

Aquesta és bella e bona penitència. (Et sic de aliis peccatis.) Per què? Aveus ací lo 
secret de l’evangeli que no dix Jesuchrist en apartat que·s llevàs, vol. IV, pàg. 30 

Bona gent, pus tant valen les bones obres, dementre temps havem obrem-les Ací ha 
secret. Per què diu "ad omnes"?, vol. IV, pàg. 37 

Per què per Déu? Que per bé que hajats los béns e siats malalts, no anets a adevins, 
vol. IV, pàg. 37 

Depuix diu: "In nullo defficientes", és saber, que u continuem. Per què? Que quan lo 
temps de la mort vindrà, llavors collirem, IV, pàg. 38 

Met-li e·l cor de pujar més amunt, e diu-li en son cor: "Per què no seria batle o 
regidor, e que visqués de la universitat?", etc. Ve·l-vos en, vol. IV, pàg. 46 

E aquesta dehye-li "Oo, e per què fets açò? Yo só filla de rey, e féts-me servir a la 
esclava." Axí que, vol. IV, pàg. 47 

Déus te ha comanat l’ànima que la guards, e la esclava, que la servesque. E per què 
has amat la esclava e has lexat la filla del rey? E com la ames?, vol. IV, pàg. 48 

Per què diu strangera? Misericòrdia és vehina de Jesuchrist, e avarícia és 
estrangera, que jamés hac avarícia; e, vol. IV, pàg. 49 

Per què diu que Jesuchrist no és vengut per appellar los justs, mas los peccadors? E 
per ço, vol. IV, pàg. 51 

No albardar, ni obrir botiga, ni segar erba, ne fira, enquant, etc. Odà! E per què 
toquar a la part de nostre Senyor?, vol. IV, pàg. 55 

No podem conservar ço que aquells feren. Per què? Yo vos diré la rahó: los apòstols, 
ultra la preÿcació, fahyen bona vida, vol. IV, pàg. 59 

Però més havem de dolors que de plaers: a hun plaer ·X· tribulacions. Per què? Car 
pus prop nos està infern que paraís, que paraís més de ·X·m· jornades nos és, vol. IV, 
pàg. 64 

"O, n’aytal va ben vestit. E tu, per què no vas axí com aquell?, vol. IV, pàg. 69 

Ara, per què appelle feyx? Car segons que són los peccats, sí serà fet hun feix, axí 
com de, vol. IV, pàg. 70 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

721

Que quan tu pecques, no cregues que l'àngel te desempar, ans te dóna contrició del 
peccat que has fet, e fa·t venir a confessió perquè faces penitència; e quan tu vols fer lo 
peccat, l’àngel és present e diu-te en lo cor: "Oo, malvada persona, perquè fas aquest 
peccat?" E tu no·t lexes de peccar, e pus has peccat, llavors, vol. IV, pàg.  74 

Per què la bona persona, fent laor a Déu, desige paraís? Per cordial affectió. E per 
ço diu, vol. IV, pàg. 82 

Lo primer: per què diu oli? E en aquesta auctoritat parle Déus a son fill e diu-li que 
mano, vol. IV, pàg. 82 

Et quid eligam, ignoro ei: permanebo omnibus vobis ad profectum] vestrum" (Ad 
Phil, ca·o primo) Per què diu "in carne"? Perquè aquestes obres actives nos speren en 
paradís, que no y cal dar, vol. IV, pàg. 9 

E vós haveu-me gitat en enemichs. Oo, las! E per què u haveu feyt?" Veus que sent 
Jachme li apparech, dient: "Tu plores perquè és pres. Vet, vol. IV, pàg. 96 

Nós volem dinar o sopar, que façam oració, o almenys senyar-se e dir «Jesús». Ara, 
per què açò? Sapiats que és una natura de serps que si de matí morden la rahil de, vol. 
IV, pàg. 100 

Deum suum" (Ec·tes, 3·o ca·o) E açò diu lo tema parlant a l’ànima "Vade"; mas per 
què diu "in novissimo loco"? Ha-y molts lochs? Hoc, ·4· són: lo primer és loch dels, vol. 
IV, pàg. 103 

Aquest loch és dels fadrins petits qui no són batejats, e van en aquest loch. Mas per 
què no van a paraís? Dar-vos-n'-é una semblança: Si huy ere hun rey que, vol. IV, pàg. 
105 

Us daré pena, mas ireu en aquell loch tenebrós." E veus donchs, com van lla. E per 
què? Vols-ne auctoritat? De aquell loch, Job ó dirà: "Indica mihi qui nosti omnia [in 
qua, vol. IV, pàg. 105 

Donchs, si tanta pena han, per què no pagats los testaments de vostres pares? Car 
si·ls feu estar en pena per una, vol. IV, pàg. 106 

Vet ací que la glòria no és sinó una, mas per què compare aquella a diner? Per ço 
que en lo diner ha tres coses: la primera, la, vol. IV, pàg. 110 

Si lo sol done a tots, ans serà calt la hú que l’altre Per què? Per la disposició, que 
ans serà calt aquell qui és sanguí que aquell qui serà colèrich, vol. IV, pàg. 110 

E aprés dinar, quan lo rey fo en sa cambra, dix-li "Senyor, e per què vos senyàveu 
damunt lo dinar?", e lo rey dix-lo-li e sent Cristòvol dix: "Donchs, vol. IV, pàg. 112 

E què feu vosaltres astí? Tost anau a cena!" "E per què?" "Lo senyor ó vol. " "No y 
volem anar." "No?" Ell los trenquà los braços ab lo, vol. IV, pàg. 114 

Mas per què diu més Jacob que no Abram ne Ysaach? Haa! per lo secret que y és. 
Què, vol. IV, pàg. 142 

E donchs, per què yo? Que perdon an aytal que n’ha fet axí e axí?, vol. IV, pàg. 146 

Mas per què diu "suam"? Bona gent: legim en la Bíblia que, jatsia que Jesuchrist sie 
senyor de tot, vol. IV, pàg. 153 

Oo, traydor! E per què no restituhies? Lo luxuriós veu a David e a santa Maria 
Magdalena, qui foren luxuriosos: "Oo, vol. IV, pàg. 160 
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Per petits que sien quan naxen, ja naxen ab la vellea de l’ànima Per què? Car 
almenys·VIII· meses han estat en la vellea del peccat original, vol. IV, pàg. 184 

Aquest cervo és lo avariciós. Per què? Per ço com lo cervo és animal que porte dues 
banes ab molts corníchols; axí lo, vol. IV, pàg. 187 

E lo foch no·ls cremà, e de molts d’altres Per què? Per ço com Déu li tolgué la 
virtut. E per ço totes les coses de aquest, vol. IV, pàg. 202 

Ara, per què los dies de purgatori són dits mals? Ara, yo dich que són dits bons e 
mals, vol. IV, pàg. 213 

Ara, per què és tan fort lo foch de purgatori? Per tres rahons, vol. IV, pàg. 214 

Ara, per què los vèrgens richs? Per tal com virginitat nos pot conservar sinó ab 
grans treballs, e per, vol. IV, pàg. 219 

E donchs, com Jesuchrist sia de infinida misericòrdia, per què no són salvats tots? 
Car conclusió és de theologia que la pus petita gota de sanch, vol. IV, pàg. 224 

Mas nosaltres, per què no·ns metem en lo camí? Que ell no vol forçar lo franch 
arbitre. Auctoritat: "Misit, vol. IV, pàg. 225 

O, bé só bèstia! E per què no·m calfo? Veus que ell encengué la palla e calfà·s, e la 
palla se, vol. IV, pàg. 231 

Ara, per què? Per tal com jamay no passaren lo manament de Déu. Ara, 
primerament de les celestials. Lo, vol. IV, pàg. 235 

ne·ns diffamem ni·ns robem. E molts són que no fan consciència de furtar. Digau: 
per què Adam fo lançat de paradís?, vol. IV, pàg. 260 

Mas per què diu, "¿per la cuyraça pendrà la justícia"?, vol. IV, pàg. 264 

Mas per què diu "evangelii pacis"? Per tal com tot lo Novell Testament parle que 
hajam pau ab Déu, vol. IV, pàg. 265 

Mas per què diu "in omnibus"? Scilicet in omni mane et in omni sero. Dir lo Credo, 
on és, vol. IV, pàg. 266 

Ara, per què·ls compara a mil? Per tal com és compte gran, e dóna a entendre aquell 
qui, vol. IV, pàg. 270 

Ací ha secret. Per què diu "pusillis"? Car és vist que dels grans no fa menció que 
sien salvats. vol. IV, pàg. 303 

 
33 perquè interrogatiu indirecte 

Sciència és gran excel·lència ab que no sie inflada, axí com de molts savis 
malastruchs que no·s volen abstenir de inflar-se e per ço abstinència humilia lo cor de 
la creatura; per què, quant hom fa abstinència de no portar camisa, etc, vol. IV, pàg. 
20 

Que sàpie regir la fusta per venir a port salvador. Donchs, vejam nosaltres per 
què·ns ha creat Déu en aquest món: no per estar, mas per caminar. E a hon?, vol. IV, 
pàg. 50 

Aquell vénch ab la lança e matà·l. E veus per què fo màrtir: no per la fe cathòlica, 
mas per guardar una dona de sa companyia, vol. IV, pàg. 61 
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Donchs, veus per què "vivere in carne": Hic, non illich. Veus: de aquesta auctoritat 
se trau la diffinició de vida, vol. IV, pàg. 9 

Lo dimoni hac feta la volta, veus que tornà al camí, e sent Cristòvol dix-li per què 
s’ere llunyat del camí. Ell li dix:, vol. IV, pàg. 112 

Jesuchrist, que fa sagnar lo peccador per restitució de torts. E per ço tornau-ho per 
què diu la santa Scriptura: "Facite vobis amicos de Mammona iniquitatis", vol. IV, pàg. 
118 

Àgueda, quan lo lochtinent de l’emperador Gostantí en la ciutat de Cathània li dix 
que per què anave axí vestida pobrelletament, e ella respòs-li axí: "Summa ingenuitas 
est, in qua serves Christi, vol. IV, pàg. 149 

E yo hé cerquat per què vénen tantes mortalitats, e hé-la trobada que diu axí: "Vir 
multum jurans replebitur iniquitate et, vol. IV, pàg. 155 

E vet ací per què Déus ha exalçat tant a nosaltres sobre los àngels. E axí ó diu sent 
Pau: "Nonne, vol. IV, pàg. 164 

E los apòstols, que u saberen, corregueren-hi tantost e digueren que per què 
l’havien pres; digueren: "Per açò". "No·s pot fer." "Que sí." "Tan devot és, que, vol. IV, 
pàg. 174 

los prophetes anaven mal vestits, de pells de cabres, e fahien aspra vida. E vet per 
què diu David: "Laudate eum in sono tube". Axí deu fer aquell qui preÿque, si ànimes 
vol, vol. IV, pàg. 204 

ço és de les monges, tympanistriarum, ço és que canten devotament. E veus per què 
diu Jesuchrist: "Ubi sunt duo vel tres in nomine meo congregati, illich ego sum" (Mt, 
·XVIII·o·, vol. IV, pàg. 206 

E donchs, com Jesuchrist sie de infinida clemència, donchs los salvats molts deuen 
ésser. E donchs, per què lo tema diu: "Pauci vero electi" Ara, veus ací la qüestió. Mas 
sapiau que, parlant dels, vol. IV, pàg. 224 

Alguns li deyen: "E per què anau axí simplement?" E pugau dir com deyen: 
"Guardau com va lo bisbe! Si yo fos, vol. IV, pàg. 256 

E veus per què diu lo tema: "Fecit illum", etc., vol. IV, pàg. 257 

E veus per què diu lo tema: "Stote Ara donchs, quantes són les maneres per les quals 
devem entrar en, vol. IV, pàg. 259 

Ací ve una qüestió: per què sent Pau nos amoneste axí com si ell fos hun gran 
bataller, e que·ns armem per tal que siam forts en la batalla, vol. IV, pàg. 261 

Mas per què perderen axí la stela a l’entrant de Jerusalem? E digué·s que per amor 
dels, vol. IV, pàg. 275 

Mas per què dubtaven aquests? Diu sent Bernat que per ço dubtaven: que no y havie 
palau ni deguna, vol. IV, pàg. 276 

Ací ha secret. Per què no diu jove axí com vell? Per ço que dóna·s a entendre les 
proprietats de, vol. IV, pàg. 278 

Ací ha secret: ¿per què no diu "nomen creatoris, vel redemptoris vel salvatoris", axí 
com diu "nomen Domini"?, vol. IV, pàg. 279 
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Per lo goyg que n’havien cobraven la vista e les altres coses perdudes. Per què? 
Bona gent: lo regne de Déu és dit cena (ut patet Apoc, 19·o ca·o) "Beati qui, vol. IV, 
pàg. 281 

Per què Jesuchrist volch créxer per aquestes edats fins a edat de virilitat exclusive, e 
no passà d' aquí avant. ¿És vist que les altres edats o los hòmens de les altres edats no 
vénch a salvar?, vol. IV, pàg. 284 

O verge Maria, e no sou vós temple puríssim de Déu? Per què veniu vós al Temple?" 
Diu lo Mestre que ella respondrie, per ço ó fahye: perquè·ns, vol. IV, pàg. 285 

Per què, tornant a la ystòria de l’evangeli diu sent Luch que "invenerunt Christum in 
medio doctorem, vol. IV, pàg. 287 

Per què fo necessari a nosaltres lum de doctrina spiritual, ut patet Jo, p·o ca·o: 
"Tres sunt qui, vol. IV, pàg. 294 

Aquesta informació abaste, mas la via és diffícil e perillosa; per què ha haver algú 
qui vaje ab ell, que li mostre, e axí se requer lo exemple, vol. IV, pàg. 295 

Per què devem pendre exemple de Jesuchrist, segons diu sent Pere: "Sequimini viam 
ejus qui peccatum non fecit", vol. IV, pàg. 295 

Axí matex responch per semblança dels metges: per què donchs los metges donen la 
medicina al malalt, si ja Déus sap si aquell viurà o, vol. IV, pàg. 296 

Per què les gens de les coses temporals no fan qüestions, mas de les coses spirituals 
sí, lo que fan mal, vol. IV, pàg. 297 

Mas per què diu "impii" et non peccatoris? Dic que per ço que major peccat és 
contra Déu impietat, vol. IV, pàg. 300 

Per què ha comanat a tu l’ànima tua, dient: "Custodi te ipsum, [et animam tuam 
sollicite]" (Deutero, vol. IV, pàg. 301 

Per què, servem los seus manaments, quia "sic eum volo manere, donech veniam" 
(Jo, ultimo ca·o) Per què, vol. IV, pàg. 302 

Per què beneyt és aquell qui serve los manaments de Déu, ço és, la sua voluntat. Diu 
David, vol. IV, pàg. 302 

 
7 perquè relatiu A.N. 

E açò per juheus e per moros (P·a Jo, can, ca·o [2·o]). La·V·ª· rahó per què 
Jesuchrist volch retenir les plagues fo per confermar en retribució abundosa; car quan 
vindrà al dia, vol. VI, pàg. 31 

Aquesta és la principal rahó per què lo dimoni nos tempta. E lo dimoni, quan 
tempta, té la manera de la serp, que, vol. IV, pàg. 69 

E de aquest cremament vos hé a declarar·IIII·e· conclusions: la primera, la rahó per 
què aquell cremament vindrà; la segona, manera que aquell foch tindrà; la ·3·a·, la 
pena o dolor, vol. IV, pàg. 121 

E veus ací la primera rahó per què devem fer aquesta festa de huy. La  ·2·ª· rahó és 
per ço que vos diré: car, vol. IV, pàg. 200 

La  ·2·ª· rahó per què aquell foch done tan gran pena, és per la rahó de les ànimes, 
per ço com, vol. IV, pàg. 214 
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La  ·2·ª· rahó per què Jesuchrist nos covida graciosament és per ço com havem 
franch arbitre, e si ell nos hi, vol. IV, pàg. 217 

Mas porie fer qüestió algú a la verge Maria per què venie al Temple, dient: "O verge 
Maria, e no sou vós temple puríssim de Déu? Per, vol. IV, pàg. 285 

 

15 perquè relatiu A.O. 
E aquesta vida desigava sant Pau, dient: "Mihi vivere Christus est" [...] Per què diu 

"mihi vivere Christus est"? Diu-ó per la contemplació, per les contemplacions, que tot 
se, vol. IV, pàg. 11 

Deu ésser perfet en vida activa e contemplativa. Set "quis est hic? Et laudabimus 
eum" (Ecc·ci, ·XXXV·o·). Per què, si la persona religiosa no té los vots e pobresa e 
diligència de obres, està en, vol. IV, pàg. 13 

E no és perillosa la casa; mas si toque a la fe, tota la casa tremola, per què, si n’ha 
desplaer, a quiscuna temptació guanye corona, per què n’ha gran desplaer, més, vol. 
IV, pàg. 17 

Tota la casa tremola, per què, si n’ha desplaer, a quiscuna temptació guanye 
corona, per què n’ha gran desplaer, més que ésser temptat de supèrbia o de avarícia, 
etc. E per, vol. IV, pàg. 17 

Li presto a logre, no li faç perdre l’ànima mas lo confessor robe l’ànima per què és 
major crueldat, car en la usura se dapne lo logrer, e en la symonia lo, vol. IV, pàg. 21 

O, que mala saviesa! E què? Abaxem-los perquè siam pus alts que ells. Per què és 
appellada dyabolical, car dimoni fon aquell que la trobà primer. E veus com. Dir-vos, 
vol. IV, pàg. 44 

Jesuchrist respòs: "Diliges Dominum Deum tuum", etc, usque "pendet". E veus que 
ells foren envergonyits. Mas per què dix més, més de aquests que dels altres? Per ço 
com aquests dos manaments ordenen bé, vol. IV, pàg. 127 

Car conexeran que ell és senyor de tots. Per què podem dir lo tema: "Quid..." La 
segona generació de Jesuchrist és temporal en nostra humanitat, e, vol. IV, pàg. 141 

Mets de aquestes buscalles en lo teu cor, ell se encendrà en la amor de Jesuchrist, 
per què ell te renovellarà la tua ànima per gràcia, vol. IV, pàg. 188 

Lexa a Déu, al qual se ere donada en lo babtisme, e per ço fa fornicació; per què diu 
"anima que fornicata fuerit". Lo ·3· peccat que és huy en lo món, és per, vol. IV, pàg. 
210 

Ara, sent Gregori fa qüestió ací: per què Jesuchrist li respòs e·l reprengué tan 
asprament, que·l rey li estave davant tan humilment, vol. IV, pàg. 242 

Ací ve una resposta a una qüestió que soleu fer vosaltres dels infants chichs no 
bategats, per què Déus no·ls done glòria (ut in sermone...) E per ço, pus que som fills 
de, vol. IV, pàg. 242 

Déu Pare poderós, e tramet-nos aquella stela!" Veus la, primera manera de orar a 
Déu. Per què sapiats que quiscú, volent servar los manaments de Déu, major stela 
haurà que aquells tres reys, vol. IV, pàg. 272 
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E veus la primera manera. La  ·2·ª· manera de pregar Déu és inclinat lo cap axí, per 
què sapiats que aquella nit que la verge Maria parí Jesuchrist, aquests reys eren en 
aquell mont, vol. IV, pàg. 272 

E moren axí en peccats mortals, e axí·s dapnen. Per què voluntarie anem a 
Jesuchrist e demanem-lo per tal que pugam anar a ell per salvació, vol. IV, pàg. 278 

 

26 perquè causal 
Moltes persones fan bones obres que no plaen a Déu perquè no·s fan ab discreció, 

que si indiscretament les fas, per vici te seran preses. Que, vol. IV, pàg.  19 

Gran honor li fa, perquè·l fa semblant a ell matex, que volch ésser pobre, que no 
volch dignitats ne riquees, vol. IV, pàg.  46 

Hee! Vejats si y sou vosaltres. Pensat que Alexandre, rey, e los altres, en infern són, 
perquè seguiren la vanitat del món e pompa. E axí no façats provisió sinó per a vostra, 
vol. IV, pàg.  50, 21 

L’altre era pitjor, que era criminós, perquè ere llogrer. Primo, si venie algú que li 
volgués prestar per amor de Déu ·X· florins, vol. IV, pàg.  53 

Elyes propheta ere en lo desert dormín, entre males serps e vipres, e estave aquí 
perquè ere fugit als seus enemichs; e estant adormit, vingué l’àngel ab hun pa que li, 
vol. IV, pàg.  74 

En tant que hun prevere de aquells que corregie ere son cambrer, e perquè ell lo 
corregie, cogità com lo poria deshonrar e confondre, perquè ell no·l gosàs corregir, 
vol. IV, pàg.  83 

Façam axí com lo leó, car nunqua fon desconexent, ans fo sempre en servey del 
monestir, perquè·l guarí sent Jerònim de la mà. Encara havem doctrina que façam boca 
vida, axí com, vol. IV, pàg.  87 

Per què diu "in carne"? Perquè aquestes obres actives nos speren en paradís, que no 
y cal dar a mengar ne beure, vol. IV, pàg.  9 

E per què u haveu feyt?" Veus que sent Jachme li apparech, dient: "Tu plores perquè 
és pres. Vet que per ço tu és estat pres: per ço com tu no sabies, vol. IV, pàg.  96 

Huy hé pensat que vos predique de la epístola, perquè y ha moltes bones doctrines. 
Mas primo salutem: "Ave Maria", etc. En aquest tema són dues, vol. IV, pàg.  109 

Vol anar a la scola, e ell pren-lo pels cabells, e tiraçant porta-lo-y perquè aprengue 
e aprofite. Susaxí fa Déu, que a vegades algunes persones no volen anar a paraís, vol. 
IV, pàg.  113 

Donchs, vosaltres deyu que yo hé trenquat lo dissapte perquè hé guarit aquest hom 
que estave en lo pou de la malaltia." E axí Jesuchrist, quan, vol. IV, pàg.  115 

E appelle mar per dues rahons: la primera, perquè en la mar no y ha res ferm. La  
·2·a·, que adés està alta, adés baxa, vol. IV, pàg.  156 

Covidau a dinar, que yo haja·LXXX· anys, e per ço los sentiments me són endurits, 
perquè no puch discernir qual és dolç ni qual és amarch?" Susaxí és de la ànima que, 
vol. IV, pàg.  179 
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Que demà deu morir. Mas de aquell qui és jove no u diu hom, perquè naturalment 
deu viure molt. E havem-ne auctoritats (Ad Ebre,·IIII·o·, et Gen,·VIII·o· ca·is) "Jam, vol. 
IV, pàg.  181 

Mas ell no·n volch sinó hú, e aquell anava ab ell, perquè·l servís. Mas sent Martí 
servia a ell a la pràticha. Quant venia que·s volien, vol. IV, pàg.  253 

Ell guardà si tenia diners, e no·n póch haver axí, perquè estava armat e no havia 
sinó lo mantó. E cridà lo pobre e dix: "No tinch, vol. IV, pàg.  254 

Usque in sempiternum. Aprés, baix en la terra és infern, e aquells no·s poden valer 
perquè·s puguen armar. Hoc, bé ó haurien mester! Mas no·n poden haver, e per ço, vol. 
IV, pàg.  262 

Com oració devota és coltell als hòmens enemichs. E per ço vosaltres vullau pendre 
aquestes armadures, perquè siau forts, vol. IV, pàg.  268 

E açò ha aconseguit Jesuchrist per dues rahons: la una, en quant hom, perquè s’és 
volgut humiliar fins a la mort. E per ço Déu lo Pare lo ha, vol. IV, pàg.  269 

On algunes persones prenen occasió de peccar, dient "Christum creatorem", car 
dien: "Si creador és, perquè·m creà, nonne me destruat". Ideo, non dicit creatoris nec 
eciam redemptoris, car algunes persones prenen, vol. IV, pàg.  279 

Responch que sí, mas, axí com dit és, volch morir en aquella edat perquè donàs la 
flor de la joventut sua e que los hòmens prenguessen exemple d’ell que, vol. IV, pàg.  
284 

Entraren en Jerusalem, totes les dones e qui la conexie se maravellaven molt e li 
demanaren perquè ere tornada, e ella responie que havie perdut son fill, dient-los ço 
que·s lig, vol. IV, pàg.  285 

Los delmes de les terres e de les vinyes e altres coses, dels fruyts de aquelles, perquè 
la terra sua és, vol. IV, pàg.  285 

De daus vel alias ostensiones facerent de omnibus Peccatis que contra divinam 
clemenciam et essenciam comituntur, perquè és molt malvat peccat contra Déu joch de 
daus, axí com serie greu al rey que, vol. IV, pàg.  300 

Ergo voluntas Dei bona. Secundo, vol Déus de nosaltres duració spiritual, per ço 
que diu "beneplacens", perquè Déus no solament vol que hom se convertesque, mas que 
persever en bé, ut patet per, vol. IV, pàg.  301 

 

17 perquè final 
Orde és aquest: que primo la persona sie perfeta, ço és que haje sciència de teologia 

perquè no caygue en error. E axí vós, en hermità lech, que estareu en vostra hermita, 
quan, vol. IV, pàg.  12 

Mas si y vas per servir Déu, allò és caritat. Axí matex, si·t disciplines perquè digue 
la gent que fas penitència, no·t val res; mas si·t disciplines per remembrança, vol. IV, 
pàg.  23 

O, que mala saviesa! E què? Abaxem-los perquè siam pus alts que ells. Per què és 
appellada dyabolical, car dimoni fon aquell que la, vol. IV, pàg.  44 

E com la ames? Llaves-te tots dies la cara, perquè sies bell, e vas ben vestit e arreat. 
Vosaltres, mes filles, que vos féts aquexs corns:, vol. IV, pàg.  48 
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Axí matex l’oli e·l carbó. E perquè sent Matheu era cambiador, fahya molts engans 
per multiplicar riqueses, e sullava la sua ànima. E, vol. IV, pàg.  53 

Més val la bona fama que mil florins. Perquè axí com aquell qui furte riquees 
temporals és tengut a restitució, axí com ó fon sent, vol. IV, pàg.  55 

Estar en aquest món ne per regnar ne per posseir vanitats, mas la final causa és 
perquè vingam al regne celestial. Aquesta és la intenció de la causa final, e tots temps 
hom, vol. VI, pàg.  7 

Ans te dóna contrició del peccat que has fet, e fa·t venir a confessió perquè faces 
penitència; e quan tu vols fer lo peccat, l’àngel és present e diu-te, vol. IV, pàg.  74 

Aquí ha una emboscada de dimonis que speren l’ànima perquè la apòrton a infern; e 
si l’ànima és bona, l’àngel irà davant aquella ans, vol. IV, pàg.  79 

E com fo bon gramàtich, aprengué grech e ebraych e latí; e açò, perquè ell en totes 
lengües pogués loar Déu, ensenyar e preÿcan a totes nacions. E axí appar, vol. IV, pàg.  
82 

Cogità com lo poria deshonrar e confondre, perquè ell no·l gosàs corregir. Què féu? 
Va-sse·n anar a una putana del bordell, vol. IV, pàg.  83 

La primera manera que Jesuchrist té perquè nosaltres anem a paradís és pregant 
graciosament, e açò en tres maneres. La una, quan te, vol. IV, pàg.  111 

Metge vol que axí vage e que·s sàgnon, e açò per dues rahons: la una perquè n’isque 
la sanch podrida; e l’altra que encara que la sanch sie bona, mas, vol. IV, pàg.  118 

Concordaren que anassen a Jerusalem, e anant, guardaven la dita stela; e per ço 
ella cessà: perquè·s complís la prophecia de Ysa, vol. IV, pàg.  274 

Déu e la sua error, peniden-se com no són venguts de bon grat e recobren los seus 
membres per amor d’ell perquè axí com lo laurador ha a llaurar ab los bous, axí en 
quiscun seny corporal és doble, vol. IV, pàg.  281 

Per què veniu vós al Temple?" Diu lo Mestre que ella respondrie, per ço ó fahye: 
perquè·ns donàs exemple que nosaltres féssem semblant no obstant temprança de temps 
o de tempestat. E, vol. IV, pàg.  285 

Jugar hun poch als jochs permesos, al palet, a la pilota, al dart, a la ballesta, perquè 
sapiau exercir armes a deffensió de la cosa pública, mas no a degun joch de dau, vol. 
IV, pàg.  286 
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volum 6: 44 perquè + 182 Per què 
0 perquè substantiu 
97 perquè interrogatiu directe 

E aprés sent Pere, e vench primer, e sent Johan derrer. Per què açò? Sapiau que 
sent Johan fon tots temps verge, e per ço lo véu primer e, vol. VI, pàg. 13 

Mas diu que sent Pere vench primer. Per què? Per ço com lo amave pus ardentment, 
jatsesie que Jesuchrist amàs més a sent Johan; e, vol. VI, pàg. 13 

E digueren-li "Dona, e per què plores?" Ella respòs: "Per ço com se n’han portat lo 
cors de nostre senyor Jesuchrist", vol. VI, pàg. 15 

Són tan bells! Veus ací la rahó. Per què? Per ço com los àngels se llevaren a fer 
reverència a Jesuchrist, e ella véu-ho, vol. VI, pàg. 15 

Mas ara ve una qüestió: per què santa Maria Magdalena, guardant als àngels, se 
girà detràs? Què són tan bells! Veus ací la, vol. VI, pàg. 15 

E ara, per què no u volch? Per tal com encara no creya la resurrecció, que 
Jesuchrist fos resuscitat. Ideo, vol. VI, pàg. 15 

E donchs, per què no·l conegué en la vista? Veus que si vós haveu a fer testimoni, 
no·l, vol. VI, pàg. 17 

Per què no? «Per ço com no só muntat en lo teu cor a la immortalitat del meu, vol. 
VI, pàg. 17 

Mas per què dix tres vegades "Pax vobis"? Primo, per los juheus, car los Apòstols ne 
havien paor. E, vol. VI, pàg. 19 

Sabeu per què ve aquest accident? Per una virtut que és apellada diligència. E açò 
quan ve que la, vol. VI, pàg. 24 

Ara, per què no n’í ha pus? Yo us ó diré. Bé sabeu que peccat mortal és mort, vol. 
IV, pàg. 27 

Digau, Senyor, per què portau la divisa, les plagues?». «Per amor de la mia sposa.» 
E voleu-ne una prophecia?, vol. VI, pàg. 29 

Verbi gracia, dels mals de culpa: per què Déu permeté que Adam peccàs ab Eva?, 
vol. VI, pàg. 35 

Felix lo appelle, lo peccat, per lo bé que n’és exit. Item, per què Déu permeté que·ls 
juheus prenguessen Jesuchrist e l’açotassen e finalment lo matassen ab tanta, vol. VI, 
pàg. 35 

Déu permeté que·ls juheus prenguessen Jesuchrist e l’açotassen e finalment lo 
matassen ab tanta malícia? Per què? Per lo bé que n’isqué car si la malícia dels juheus 
no fos, Jesuchrist no, vol. VI, pàg. 35 

Item, per què permeté Déu tanta malícia als emperadors, que matassen tanta gent 
per la fe? Per què? Per, vol. VI, pàg. 35 

Item, per què permeté Déu tanta malícia als emperadors, que matassen tanta gent 
per la fe? Per què? Per la corona que hagueren los màrtirs, car si la malícia de aquell 
emperador no fos, vol. VI, pàg. 35 
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Sent Lorenç no haguere aquella glòria que ha. Item, aprés, per què Déu permeté 
tantes heretgies? Per què? Per tal que·ls doctors haguessen saviesa. E veus que per allò 
havien a studiar e, vol. VI, pàg. 36 

Item, aprés, per què Déu permeté tantes heretgies? Per què? Per tal que·ls doctors 
haguessen saviesa. E veus que, vol. VI, pàg. 36 

Item, per què promet mal de pena, malalties, dolors, injúries, affanys e tribulacions? 
Per lo bé que·n deu, vol. VI, pàg. 36 

Item aprés, per què permeté que·ls dyables nos temptassen? Per què? Per la corona 
de glòria que·n guanyam, vol. VI, pàg. 36 

Per què permeté que·ls dyables nos temptassen? Per què? Per la corona de glòria 
que·n guanyam. Item, per què permet que hajam tantes inclinacions?, vol. VI, pàg. 36 

Item, per què permet que hajam tantes inclinacions? Per lo fruyt de glòria que·n deu 
exir, e per, vol. VI, pàg. 36 

Item, per què permeté que sent Pere peccàs? Per tal que fos pus fort e que hagués 
compassió dels, vol. VI, pàg. 36 

Ha-y secret. Dies Domini: per què appelle lo dichmenge dia de nostre Senyor? E los 
altres dies no són de Déu? Sí, vol. VI, pàg. 37 

E los altres dies no són de Déu? Sí. Donchs, per què? Per tal com en aquell dia 
resuscità Jesuchrist gloriós. Ideo cantat Ecclesia: "Hec dies quam ferit, vol. VI, pàg. 37 

Mas per què diu "parvulum"? Per ço com la creatura deu haver tan gran cor, que tot 
lo món, vol. VI, pàg. 41 

Ara, si negú fahye qüestió, dient axí: «Per què Jesuchrist nos ha volgut comprar ab 
la sua sanch?», responch que altra manera no y havie, vol. VI, pàg. 50 

Mas Jesuchrist bé·n sap. E veus per què diu lo tema: "Ego cognosco". E com? Bé 
que nosaltres no sapiam quals seran salvats o, vol. VI, pàg. 57 

Per donar-nos exemple, és que·s gità sobre la creu, e clavaren-lo Ara, per què? Per 
tal que·ns guardem de peccat de luxúria, vol. VI, pàg. 66 

Si mon senyor Jesuchrist volch soferir dolor e estar axí clavat per mi, donchs, per 
què hauré yo plaer de carnalitat? Certes, no faré!», vol. VI, pàg. 66 

És que·s despullà tot nuu sobre la creu. Ara, per què u féu? Que negú no·l ne podie 
forçar, per donar-nos exemple, vol. VI, pàg. 66 

E açò mana Déu, car tot quant ha feyt, ha fet per amor. Per què ha fet los elements? 
Per nostre serví, etc. Item, per què ha fet les obres de, vol. VI, pàg. 74 

Item, per què ha fet les obres de redempció? Per què volch dejunar? Item, per què 
volch ésser pres?, vol. VI, pàg. 74 

Per què volch dejunar? Item, per què volch ésser pres?, etc. Mas dic que n’havem 
modicum, que, vol. VI, pàg. 74, 27 

Item, per què volch ésser pres?, etc. Mas dic que n’havem modicum, que tan poch 
nos amam, ans, vol. VI, pàg. 74 

Per què diu "omnis gracie"? Car quan una persona fa qualque penitència, gràcia és 
que Déus li fa, vol. VI, pàg. 75 
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E tu, per una poqua te mous. Ara, per què la volch soferir Jesuchrist? Per nosaltres, 
e per profit nostre. E la primera dolor que hac, vol. VI, pàg. 94 

E la primera dolor que hac Jesuchrist fo en la nativitat, quan nasqué ploran. Per 
què? Per ço que nosaltres siam delliurats de les dolors e penes infernals. La  ·2·ª· dolor 
que, vol. VI, pàg. 94 

La ·2·ª· dolor que hac fo en la circumcisió. E per què la volch pendre? Per ço com 
que nosaltres no y siam tenguts de pendre-la La, vol. VI, pàg. 94 

La ·3·ª· dolor que hac, que fo bandegat·VII· anys en Egipte. E per què? Per tal que·ns 
tingam nosaltres per bandegats en aquest món. La·IIII·ª· dolor que hac, vol. VI, pàg. 94 

La ·IIII·ª· dolor que hac fo quan dejunà ·XL· dies e ·XL· nits en lo desert. E per què? 
Per tal que vingam a la taula de paraís dejunant. Ideo dixit "ut edatis et bibatis, vol. VI, 
pàg. 94 

Item, per què volch haver tants treballs? Per ço que nosaltres escapem dels treballs 
de infern. Item, per què, vol. VI, pàg. 94 

Item, per què volch ésser pres e lligat? Per ço que nosaltres siam deslligats de 
peccats. Item, per què, vol. VI, pàg. 95 

Per ço que nosaltres siam deslligats de peccats. Item, per què volch ésser açotat? 
Per ço que no siam batuts per dyables. Item, per què volch ésser, vol. VI, pàg. 95 

Item, per què volch ésser coronat? Per ço que siam coronats de glòria. Ideo dicit 
"exivit Jesus [portans] [coronam], vol. VI, pàg. 95 

E per què appelle hom lo justícia sinó per tal que faça justícia? No pas per lo bastó. 
E, vol. VI, pàg. 98 

Mas per què·s fa açò? De açò fa lo present sermó. Set primo "Ave Maria". "Petite", 
etc. (sicut, vol. VI, pàg. 107 

Mas sabeu per què a vegades no som hoÿts e què·ns ó tol? Peccats manifests, 
adevins, etc, jurar, etc, vol. VI, pàg. 113 

«Oe! per què us aturau?» Dix ell: «O mesquí, aquesta ovella compleix lo manament 
evangelical que diu axí: "Qui, vol. VI, pàg. 125 

Fahien sacrifici e lexaven los pobres. Per què ho deya ell ara, açò? Los juheus 
llavors fahyen força que·s fes lo sacrifici; e, vol. VI, pàg. 125 

E per què ajustau, senyor? E per fer-ne hun benefici? A hun cavaller no li és mal 
tengut, vol. VI, pàg. 125 

«Odà! ma filla, e per què ploràvau?» «Oo, mesquina, no·m vol, que lega só e sútzea. 
Ha·m menyspreada e és, vol. VI, pàg. 132 

Jo hé amat aquesta de la mia joventut. Per què joventut? Car lo cors glorificat se pot 
mostrar en jovent e en totes maneres que·s, vol. VI, pàg. 133 

Per què? Per ço com lo foch és actiu e en hun colp crema, e axí Déu antigament, vol. 
VI, pàg. 138 

Los jutges, perquè saben lo fet de la veritat, sí fan; mas Déus per què vol servar 
forma judicial? Yo te dich que jamés damne si no ve lo acusador primer, vol. VI, pàg. 
142 
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Per què diu "Cum accepero tempus"? Nostre senyor Déus ja ha dat temps a quiscú, 
a la hú, vol. VI, pàg. 144 

«Senyor, e per què no·m dónes la mort? E trau-m'-í O mort, vine!». Veus que li 
vingué, vol. VI, pàg. 147 

Déus dóna a l’ànima impenident no és egual ab lo peccat de aquest món. Per què? 
Veus per què no dóna aquella pena per egualtat mas per proporció, vol. VI, pàg. 147 

Veus ací lo temps dels Apòstols, màrtirs e doctors. E per què diu mane? En temps 
dels Apòstols tan pochs eren los cristians, que tots los podien contar, vol. VI, pàg. 152 

E per què? Per la paciència dels màrtirs e saviesa dels doctors, car paciència e 
saviesa donen perfecció. Als, vol. VI, pàg. 152 

Vol dir açò; e per què no sou folla? Lo marit haurà pochs diners, e la muller: «Nadal 
ve ara, e no, vol. VI, pàg. 153 

haveu aquesta vianda de ço que diu que demanà de consell a sent Philip? E donchs 
per què l’enterrogà? Per donar a nosaltres doctrina, que en los grans fets no·n 
prengam a, vol. VI, pàg. 161 

E per ço dix sent Sist a sent Lorenç: "Expedit [...] dispensatorem". Donchs, per què 
és tolt açò? Per ço com se·n seguie algun escàndel, e per allò s’és, vol. VI, pàg. 165 

Diu sent Gregori: «Per què appelleu fallacia diviciarum»? Perquè no són 
verdaderes. Ara a la·III·a·. Verdaderes són aquelles que no, vol. VI, pàg. 179 

Germanes, vehins e parents, que lexen aquelles vanitats e que·s vagen a confessar, e 
dir: «Per què no us açotaríeu vós, e yo? Per ço no passem pena dellà». Axí mateix lo 
marit, vol. VI, pàg. 183 

Per què donchs se convertien llavors los infels e tants que no·s pogueren comptar? 
Per tres coses, vol. VI, pàg. 185 

orelles per les cadències que fan als sermons; rimats preÿquen ara, mas no toquen al 
cor. Per què? Car may isqueren de la dolçor de paradís, la qual los philòsofs no 
pogueren entrar, sinó, vol. VI, pàg. 185 

E per ço confessar-se estar en pacificació, etc. Per què ara açò? Per rebre·l e 
combregar. Ara vejam quala és pus digna cosa, o el, vol. VI, pàg. 192 

Per què diu "Exampla la boqua"? Per ço que vosaltres deÿu "Él", e nosaltres deÿm 
"Déu" ab boqua, vol. VI, pàg. 195 

Donchs per què ó teniu per inconvenient? E axí açò no és contra la Scriptura.» E 
aquells se tenen, vol. VI, pàg. 197 

E donchs, per què dehiu que sien revocats?» Dix sent Steve: «Açò vull. Què vol dir 
«de segle en segle»?, vol. VI, pàg. 197 

Per què l’ha vestit de vestidures de salut? Car salut tant vol dir com Jesús, que 
Jesús, vol. VI, pàg. 201 

Hoc, mas per què diu vestiments? Havie-y carns humanes? Primo fo vestit de la 
vestidura de Maria Salomé. Depuix, vol. VI, pàg. 201 

Per què diu mascle? Per foragitar dona, que no havem mester dona en rey en Aragó. 
Molts grossers, vol. VI, pàg. 205 
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E per què açò? Sent Miquel lo destrava. E depuix per lo miracle tan gran tragueren-
lo·n e, vol. VI, pàg. 206 

Volch servar tota la ley de Déu, tant com visqué fins a la mort. Per què? Per tal que·l 
terme de la vella ley fon terme de la mort de Jesuchrist, vol. VI, pàg. 211 

No dix en la falda ne en la mà, mas en lo paner o cistella. Per què? Aquest cartalló 
és lo lim de infern, que com aquestes primícies foren preses e morts, no, vol. VI, pàg. 
212 

Raquel vol dir la santa mare Església plora. E per què? Quia non sunt. Dels altres 
fadrins fa hom festa de alegria, per tal com tantost com, vol. VI, pàg. 214 

Aquell dia deuríeu haver trompes e tabals e ballar. Per què? Per tal com tal fill o 
filla entre en la cort del rey de glòria. E, vol. VI, pàg. 215 

E diu axí: "Omnis causa principalis... habet virtutis, per quas suos producit effectus". 
Per què·s diu açò? Causa instrumental: no perfetament la virtut per què és feta e com. 
Hun, vol. VI, pàg. 220 

Quant és prelat, per la dignitat pot-la portar pus longa. Per què açò? Perquè són 
compatibles aquestes cerimònies, mas les altres cerimònies no les deu trenquar axí 
com, vol. VI, pàg. 223 

Altres cabells rosos, e tornen tinyoses, etc. E per què açò? Per ço molt desplau, molt, 
a Déu. E veus com mosèn sent Thomàs procurave salvació, vol. VI, pàg. 226 

E donchs, quals cauran? Los superbiosos. Diu sent Agostí: "Intollerabilis quidem...". 
Veus per què diu "sic erit ruyna". E qui? De persones superbioses. Ara anant: ruina 
muli: lo mul signifique, vol. VI, pàg. 233 

Vós ne haurets plaer, que Déus hi darà dolçor e bona consolació. L’altre secret: per 
què diu "omnes domestici"?, vol. VI, pàg. 240 

E quant havem ja de la mort de sent Silvestre? Mil·cent anys o circa. Donchs, per 
què diu que aprés mil anys devie ésser soltat, com ja havien passats·mil·C· anys? 
Aquels mil, vol. VI, pàg. 244 

Donchs ja la primera devie venir passats los mil anys. E donchs, per què no és 
venguda? La verge Maria la·ns ha dilatada, mas hac condició que aquestes dues, vol. 
VI, pàg. 244 

Ara donchs, per què Jesuchrist volch ésser circumcís? Veus que ell, vehent que·ls 
esclaus hòmens havien a portar aquella, vol. VI, pàg. 248 

E sabets per què la manà? Hun senyor de molts esclaus pose·ls una anelleta als peus 
que siguen coneguts, vol. VI, pàg. 248 

E Joseph dix: «O, per què plorau? Bé par que sou fadrina!» Ella no volch dir lo 
secret, mas dix-los «Sapiats, vol. VI, pàg. 251 

Ara, per què escampà sanch? Sabia Jesuchrist que alguns hereges serien qui dirien 
que ell no haurie pres carn, vol. VI, pàg. 251 

Nostre senyor Jesuchrist fou donació de nom virtuós, que fou-li donat aquest nom 
virtuós «Jesús». Per què diu virtuós? Moltes virtuts ha posades nostre senyor Déus en 
les criatures, vol. VI, pàg. 253 

Donchs per què cerquau altre nom fetiller ne nomines conjurs falsos? Quantes 
modorries se dien! «Tres te prenen, tres, vol. VI, pàg. 254 
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Vosaltres sóts appellats per les campanes que veniu al seu fill a la missa. Per què·l 
appella fel? per ço que jamàs trenquà sa promissió, vol. VI, pàg. 270 

Porà dir, per què plores, home? Audivi vocem, etc. Veus ací lo·VI· punt de hir, e 
segon de huy, vol. VI, pàg. 280 

¿Per què diu fasciculos? a mostrar que segons que les géns seran stades semblants o 
companyons en aquesta, vol. VI, pàg. 280 

Perquè no pensaven que hun rey entalamarà lo palau per a fer noces de son fill 
¿perquè no pensaven que ací se devia apparellar major bellea?, vol. VI, pàg.  282 

  
41 perquè interrogatiu indirecte 

Mas per Jesuchrist no y ha degun advocat. Tot hom s’í adorm. Veus per què diu 
"Non est qui invocet justiciam", etc. Degú no·n vol ésser, advocat, vol. VI, pàg. 10 

Morí per sostenir la Església. Era arquebisbe de Conturbera (ut in suo sermone). Ve 
per què dix generalment "Beati", etc. Justícia és una virtut general que enclou a totes 
les virtuts. E, vol. VI, pàg. 10 

E veus ací per què diu lo tema: «Tristicia vestra», etc. Ara só en la matèria. Sapiau 
que·IIII·e· maneres són, vol. VI, pàg. 36 

E donchs, veus ací per què Déus permet mal: per lo bé que se·n segueix. E per ço vol 
que hom, vol. VI, pàg. 36 

E per ço vet per què diu: "Militant adversos animam". Mas Jesuchrist nos dóna 
armadura. E quinya? "Hoc est preceptum meum, ut, vol. VI, pàg. 41 

E veus per què diu lo terna: "Ego sum...". Moralment, que si Jesuchrist per nostres 
ànimes ha volgut escampar tanta, vol. VI, pàg. 50 

E veus donchs per què diu sent Gregori que bona vida està en perseverança. E açò 
diu lo tema: "Qui...". Ara, vol. VI, pàg. 61 

E veus per què diu "in disciplina perseverate". Tercio, la persona deu perseverar en 
orar Déu reverentment, Ideo dicit sanctus, vol. VI, pàg. 63, 5 

E veus ací per què diu modicum. La ·2·ª· virtut de la qual havem modicum és de 
devoció spiritual. E què, vol. VI, pàg. 74 

E ere gran maravella per què fo humil, e açò per tres rahons. La primera per ço com 
era de noble linatge, vol. VI, pàg. 78 

E l’emperador matà·l e-ve·l màrtir davant Déu. Ara guarda sent Jordi per què havia 
volgut donar afflictió a la sua boqua. Vet com havia virtut que no pòch morir, vol. VI, 
pàg. 81 

Li man que·ns dó pa e vi e les coses necessàries a nosaltres. E veus per què·s fan 
aquestes letanies. E que Déus sie senyor e que natura e totes coses li, vol. VI, pàg. 109 

E veus per què vol Déus de nosaltres unitat amical. La·VI·a·: vol pietat fraternal, ço 
és, misericòrdia, que dels, vol. VI, pàg. 124 

Veus per què vos dic yo, que entre totes les altres coses, etc. és lo pensament del juhí 
de, vol. VI, pàg. 142 
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Aquell peccat és en ell, que tots temps ha desig de egualar-se ab Déu. Vet per què 
dura la pena tots temps, que si una ànima de infern, la pus dapnada que y, vol. VI, pàg. 
146 

Per què? Veus per què no dóna aquella pena per egualtat mas per proporció: "In 
mensura [contra] [mensuram], [cum] [adjeta] [fuerit], vol. VI, pàg. 147 

Vet per què ho féu fer. Oo, beneÿta és la casa de hom o dona que té aquesta ley!, vol. 
VI, pàg. 166 

Paraula d’or és aquesta. Deye-u per què les tovalles eren belles e les taces; ço que 
és de fora ten bell, mas dintre, vol. VI, pàg. 167 

No ere condigna ni apta per a rebre tal excel·lent gent com los salvats. Vet per què·l 
creà. E de aquesta casa tan bella, guarda com se·n maravella aquell notari: "O, vol. VI, 
pàg. 171 

Per què ara tot açò, com jamés salva a degú sens bones obres ne dapna a degú sens, 
vol. VI, pàg. 173 

Que no vinga la conclusió? Guarda·t de la causa, lexa ufanes, etc. (Pone·VII· 
peccata). Per què no nos dit [és] la conclusió que segons lo saber de la sciència de Déu 
que, vol. VI, pàg. 176 

Mas depuix per temps digueren per què no farien moneda e porien negociar; e feren-
ne Veus per què esta manera és artificial, vol. VI, pàg. 178 

Veus per què esta manera és artificial. E digueren que aquesta riquea fahie la 
persona verdaderament riqua, que tenien, vol. VI, pàg. 178 

Veus la qüestió determenada, e per ço, com sent Andreu sie estat ple de virtuts, veus 
per què diu lo tema: "Dives est", etc. Ara per glòria en paradís, e en aquest món per, 
vol. VI, pàg. 179 

E veus per què no convertexen ara. La segona cosa de sent Andreu, que la sua vida 
ere virtual, no, vol. VI, pàg. 185 

Veus que seran ·XXI·, e a Nadal ·XXIII·. Ara vejats com és pròpria aquesta 
auctoritat, perquè a persones devotes, spirituals se proposa lo tema: "Ecce dies 
veniunt", etc. Demà comence que ja, vol. VI, pàg.  192 

De açò que axí ere, fiu-me venir los jóvens de la ciutat e diguí·ls per què fahien tal 
peccat, etc. Ells digueren que més amaven pendre lo menor peccat de luxúria, vol. VI, 
pàg. 204 

Lo 3, quant tornà de Egipte en la terra de promissió. E vet per què diu tres vagades. 
Veus ací en aquesta prophecia que Jesuchrist en lo començament de la sua, vol. VI, 
pàg. 210 

La ·3.ª·, de part dels pares, e fou durícia malignosa. Veus per què "pueros 
percusserunt gladio et ego evasi solus." Yo dich primerament que si volem comparar 
passió dels, vol. VI, pàg. 210 

Veus com offerí per obediència copiosa. E veus perquè volch que fossen martirizats, 
vol. VI, pàg.  211 

E veus per què volch servar tota la ley. VI, pàg. 211 

Ara, si volets saber per què morien: per obediència copiosa. La segona rahó és per 
part de Herodes, per malícia verinosa, que, vol. VI, pàg. 213 
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Són en paraís e conexen pare e mare e amichs. E veus per què diu "sine macula sunt 
ante tronum Dei". Diu sent Gregori: "Quid est quod non videmus". L', vol. VI, pàg. 213 

Vicent, voleu veure les mies cames que tinch totes plenes de podre?» E yo dix-li per 
què li ere vengut, e dix: «Yo hé açò per quant era jove, yo tenia belles cames, vol. VI, 
pàg. 216 

Vol complaure al rey en açò que sie contra Déu, guarda-te·n car per què "quis 
peccat", etc, e aquesta és la rahó per què poch duren tals hòmens ab sos, vol. VI, pàg. 
217 

Veus-ne auctoritat pus clara de tot açò, per què "quis peccat, per hec et torquetur". 
Ara vejam los juheus en què havien peccat contra Déu, vol. VI, pàg. 217 

E veus per què menysprea los juheus que dapnats foren, vol. VI, pàg. 218 

E veus per què és nomenada penitència via inmaculada. En la via exuta e aspra 
anava sent Thomàs. Ara notau, vol. VI, pàg. 223 

Marmessors, vosaltres vullau péxer los pobres de Déu, etc. Veus per què sent 
Thomàs ere útil per misericòrdia, e no solament in temporalibus, set in spiritualibus, 
que fahie, vol. VI, pàg. 225 

Allí veureu tot lo fet. E veus per què no n’entench a preÿcar car la santificació allí 
és. Vench donchs a la manera que, vol. VI, pàg. 230 

No seran dies, mas per què serà dia gran, e per la moltitut de la gent diu «dies»: vet 
text clar. Ve, vol. VI, pàg. 275 

  

20 perquè relatiu A.N. 
Donchs, veus ací dues rahons per què vos hé dit que la pus pròpria demanda que 
hom pot fer a Déu és aquesta:, vol. VI, pàg. 8 

E veus ací la rahó per què Jesuchrist darà retribució als bons e als mals 
perpetualment. E açò segons la manera que·s, vol. VI, pàg. 23 

La ·2·ª· rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per demostrar sa dilectió 
copiosa. Ara, vosaltres sabeu bé que, vol. VI, pàg. 28 

Donchs, la primera rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per ensenyar 
sa resurrecció gloriosa, per ço com la major, vol. VI, pàg. 28 

La·III·ª· rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per exalçar sa Passió 
virtuosa, e açò contra lo dimoni, vol. VI, pàg. 29 

La·IIII·ª· rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per soplicar en affectió 
piadosa, car quan Déu lo Pare, vol. VI, pàg. 30 

La·VI·ª· rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per no menysprear 
nostra affectió amorosa, car vosaltres en la, vol. VI, pàg. 31 

Veus ací la rahó natural per què ó fem. Mas per tal que millor entenats aquesta 
rahó, declarar-la hé per una semblança, vol. VI, pàg. 108 

Aquesta és la rahó theologal per què vénen mortaldats. Mas per tal que mills ó 
entenats, declarar-vos-ó hé per tal semblança:, vol. VI, pàg. 111 
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Veus ací la rahó natural per què fem aquestes professons e rogacions. La ·2·ª· rahó 
és teologal. Nosaltres en la ·XL·ª· rebem de, vol. VI, pàg. 111 

Veus la segona rahó per què·s fan aquestes professons. Ara, per ço diu la segona 
clàusula del tema: "Querite", scilicet sanitatem, vol. VI, pàg. 112 

Veus ací la·III·ª· rahó per què·s fan aquestes professons, pregant per pau: que 
retingam unitat amical. Ideo dicit David: "Rogate que, vol. VI, pàg. 113 

En lo sermó de ir vos declarí les rahons per què ara fem les professons e letanies. E 
ara vos vull declarar les maneres que devem tenir, vol. VI, pàg. 115 

Veus la rahó per què no és egualtat tres dies de purgatori a tres anys de penes. 
Havem ací doctrina moral, vol. VI, pàg. 147 

Déus ja sabia, etc. Veus la conclusió per què diu lo tema: "Ipse sciebat", etc. Ara, 
bona gent, fan qüestió alguns; dien: «Senyor, si nostre, vol. VI, pàg. 172 

La primera és de la mort, etc, e trop-ne tres rahons per què morien aquests infants, 
tants e sense que no havien culpa. La primera rahó, de part de, vol. VI, pàg. 210 

La primera rahó, de part de Jesuchrist, que hac rahó per què fo feyta, ço és, per 
obediència copiosa, vol. VI, pàg. 210 

Dich primerament que si volem comparar passió dels innocens a nostre senyor 
Jesuchrist, que hac rahó per què fo feyta, ço és per obediència copiosa, vol. VI, pàg. 
210 

Aquesta és la rahó per què poch duren tals hòmens ab sos senyors. Mes filles, ha-n'-í 
deguna que vulle complaure, vol. VI, pàg. 217 

Per què·s diu açò? Causa instrumental: no perfetament la virtut per què és feta e 
com. Hun scrivà que scriu e ordene na ·C·m· mol abtament: veus lo, vol. VI, pàg. 220 

  

26 perquè relatiu A.O. 
És tribulació naturalment necessària, e açò quan no y pot alre fer, que haurà 

malalties, per què cové que haje paciència. "Fili, ne abicias disciplinam Domini" 
(Prov,·IIII·o· ca·o). Fill, no rebates la, vol. VI, pàg. 62 

E hun hom, ans que no haurà sciència estarà tant de temps. Per què diu lo philòsof 
quod anima in principio sue creacionis est tanquam tabula rasa, in qua nihil, vol. VI, 
pàg. 70 

És hoït l’om quan demane per sí, que per algun altre, maxime que sie indigne. Per 
què diu Samuel, p·o Regum, ca·o ·XVI·o·: "Non est exauditus pro salute Saulis, ymo 
dixit Deus: usquequo, vol. VI, pàg. 102 

Soptilment aplicant la paraula del tema, són demostrades tres coses o tres rahons, 
per què en aquests tres dies se fan aquestes professons, e canten les letanies, e són 
aquestes: La, vol. VI, pàg. 107 

Mas aquest regne, no·l poríeu axí governar com se pertany, majorment si havie 
guerres. Per què cové que vós, que prengats marit», etc. «Pare, yo faç la resposta a vós 
que hé, vol. VI, pàg. 132 
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Axí és de la ànima, que quan és en infern, malaeix Déu e la hora, etc, per què la 
mesura que Déus dóna a l’ànima impenident no és egual ab lo peccat de, vol. VI, pàg. 
146 

Qui mostre les veritats divinals de ço que és passat e serà, ço és la Bíblia. Per què 
dich que a aquells qui preÿquen, pus sien studiosos, speculatius e contemplatius, no 
llenganyosos per luxúria, vol. VI, pàg. 150 

Sàviament governar-se no guardar els folls, que dien algunes dones: «Per què yo no 
iré vestida axí com aquella?», etc. Vol dir açò; e per què no sou, vol. VI, pàg. 153 

Primo dóna los Apòstols, puix los màrtirs. Per què los appella prophetas com per 
açò sostenien martiri?, etc. Axí que complevit illud per sapienciam martirum, vol. VI, 
pàg. 154 

Segons sabets, domingo propassat tot lo offici de la missa fou de madona sancta 
Caterina; per què romàs lo offici de la dominica, e ara huy fem lo offici de la dominica, 
e, vol. VI, pàg. 159 

E axí pot ésser la vianda de vosaltres verinosa e perillosa; per què metets-hi triaga 
primer, ço és oració, si és letra de lo vers de taula: "Benedicite, vol. VI, pàg. 167 

Bé e no mal; e los de infern de fer mal e no de fer bé. Per què dich en la dita 
conclusió que Déus, per tot lo seu saber no tol lo franch, vol. VI, pàg. 174 

E diu hom: «Verament aquesta riquea no ere sua». Tot solet e nuu vos ne anats; per 
què no són dites veres riquees, vol. VI, pàg. 179 

La exida aquella el dia de la Pasqua per set setmanes hom se apparelle confessant, 
etc, per què hom lo rebe ben apparellat; e quant més donchs quan deu exir del forn 
calent del, vol. VI, pàg. 192 

Tres vocables: Dominus Deus tuus. Dominus lo Pare, Deus lo Fill, tuus lo Spirit 
Sant, per què posà tres vocables e depuix hú. E quant Moysès scribí, dix: "In principio 
creavit Deus celum, vol. VI, pàg. 196 

Servar devets la fe del matrimoni e castedat. Per què, bona gent, avisau-vos E los 
regidors avisen-se si volen que la ira de Déu, vol. VI, pàg. 204 

Per ço com lo gran príncep lo governave. Per què, bona gent, fo complida la 
promissió que li dix Jesuchrist: "Sic eum volo manere donech veniam", vol. VI, pàg. 
207 

Maten la creatura per ço que no sien descubertes, e·ls speciers qui donen tals coses 
per què la dona se affoll. Item més, si haveu fills o filles que ja són grans. E, vol. VI, 
pàg. 215 

Veus l’enteniment moral apropiat. E en cinch maneres aquest sant serví a Déu, per 
què ha haüd glòria. E veus com serví Déu per·V· maneres: Primerament, feelment per 
obediència. Secundo, vol. VI, pàg. 221 

Scaparan de aquella persecució. Mas aquells qui no y seran atrobats, seran 
conservats per Déu, per què diu: "Sic erit in ruyna". E qui? Ací punt. Veus lo cavall, 
perquè és bèstia superbiosa, vol. VI, pàg. 233 

(Vide dictum sermonem et alium post illum qui dat raciones quare Deus permitat hoc 
fieri [Dit amb una altra paraula per a tenir cura d'ell i li dóna raons per què Déu permet que 
això passi]). E per què se mirarà axí que maravellat só com tant sotrigue, quia nec fides 
nec veritas nec justicia, vol. VI, pàg. 235 
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Letra legible, tant fo pelat la barba e escopit ab gargallaços grossos, e sech e 
sanguinós; per què diu Ysaÿes: "Vidimus eum [et] [non] [erat] [aspectus]", vol. VI, pàg. 
254 

Les sues obres sanctes, donant-nos exemple; servint-nos de sa preÿcació; servint dels 
seus miracles per què nostra creença fos ferma; servint-nos del seu cors donant-lo 
acorriment e a mort; servins, vol. VI, pàg. 270 

A quisqun acte que fa en la missa, pecca mortalment, mas la consecració és 
verdadera per què appar la error de alguns qui dien que encara que·l prevere sia en 
peccat, pus, vol. VI, pàg. 270 

Fígura era de la verge Maria, per què al costat li siurà. Los apòstols axí mateix en 
cadires. Auctoritat: Ecce nos qui reliquimus omnia, vol. VI, pàg. 273 

Farà la execució, e de aquesta diu David (psalm «Exurgat Déus»):Ecce dabit [voci] 
[sue] [vocem] [virtutis] [Sigui Déu:" Heus aquí que donarà la seva veu, la veu del poder], per 
què de aquella veus que serà deffinicio judicial, e porà dir lo tema proposat, vol. VI, 
pàg. 277 
  

35 perquè causal 
Ne perquè una dona se lexàs matar per servar castedat. Axí com de santa Dul·la, 

que no volch, vol. VI, pàg.  9 

Na Dul·la, no podeu entrar ací perquè no sou morta per la fe». Sent Johan Babtista 
axí matex no morí per la fe, vol. VI, pàg.  9 

E alguns estaran a la sinistra, e apelle·ls bèsties dels camps, e açò perquè no són 
obediens, vol. VI, pàg.  95 

Per ço que·ls cristians pècquon contra Déu per impaciència, blasfèmies, e malair 
capellans perquè no toquen campanes, malaexen e no conexen llurs peccats, per los 
quals vénen les tempestes. Per, vol. VI, pàg.  109 

Quants catius reneguen, quantes fadrines òrphenes van als bordells perquè no han 
res! Item més, los religiosos, quan hoen de confessió, dirà l’om «Yo hé, vol. VI, pàg.  
125 

Moysès és e fo figura, la del Novell Testament fo veritat e és veritat representada, 
perquè tot quant ha en la ley de Moysès, tots los sacrificis, festes, etc, són figura de, 
vol. VI, pàg.  130 

Ella, la mare, se alegrà molt de la nova, perquè ere mundanal, e dix: «Yo 
enterrogaré a ma filla si li plau, que a mi bé, vol. VI, pàg.  131 

Perquè·s fartàs de mirar aquella bellesa tanta; perquè ere luxuriós. E estant axí 
stirada, ab graffis de ferre tiraven-li tota la carn axí, vol. VI, pàg.  139 

Veus que havem ací que·l tema toque tres coses: Primerament, se fa inquisició 
estreta, perquè diu "faciet judicium". Aprés se fa punició alguna, e açò toque quan diu 
"justiciam". Aprés se, vol. VI, pàg.  142 

No u sap ell tot ja? Los pensaments, etc, tot ho veu. Ergo, quare? Los jutges, perquè 
saben lo fet de la veritat, sí fan; mas Déus per què vol servar forma judicial?, vol. VI, 
pàg.  142 
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Yo les condemnaré». «Oo, Senyor! E obres justes condempnareu vós?» «Hoc, 
perquè no·s són fetes bé. Vegats, bona cosa és fer una capellania o aniversaris, mas 
vejam, vol. VI, pàg.  143 

Donchs, com se deu fer? Vós qui voleu fer capellania, perquè elegiu a sent Salvador 
o frares menors, etc, feu-ho per devoció. Si u feu per, vol. VI, pàg.  143 

Va tantost a paraís, per ço com no ha feta penitència complida, ne va a infern 
perquè s’és penedit, confessat, etc, mas va a purgatori. E açò ha nom justícia, diffinició 
condigna, vol. VI, pàg.  144 

Mig-jorn és estament de gràcia, perquè quan la part de mig-jorn és calda en 
devoció, puix humida, que plore los peccats, e, vol. VI, pàg.  146, 22 

E quan fo mort, lo viu no havie gran cura de pregar per aquell, perquè sabia que ere 
stat de santa vida. E hun dia apparech-li l’ànima de aquell, vol. VI, pàg.  148 

Hoc, testimonis ne puch dar, perquè só mirat en l’espill que·m mostre la mia cara, 
no inmediate, mas mediate, ço, vol. VI, pàg.  150 

Vench sent Domingo per conjurar-lo Dix lo dyable: «Yo no y mer mal, perquè aquest 
frare entrà en vila sens licència e begué en una casa sens que no·s, vol. VI, pàg.  168 

Com ara, per la blanquor que és fora mi, puch ésser dit blanch dintre? No. Perquè 
sou vós ben vestit, puch ésser dit yo ben vestit? Los diners no estan dintre l', vol. VI, 
pàg.  178 

«Per què appelleu fallacia diviciarum»? Perquè no són verdaderes. Ara a la·III·a·. 
Verdaderes són aquelles que no porten indigència deguna, mas, vol. VI, pàg.  179 

No s’escusava perquè tenie tan bella dona, mas dix a la nòvia: «Ma germana, adéu 
siats, Déus vos dó, vol. VI, pàg.  203 

Que no y haguere fallit si santa Maria Magdalena fos la nòvia, perquè ere molt 
riqua e senyora de lochs, axí que no ha rahó que ella fos, mas, vol. VI, pàg.  203 

E féu noces e covidà-y a Jesuchrist, e no y bastà lo vi perquè eren pobrets. Veus que 
el dinar se acabà e el sopar, e al vespre, que ja, vol. VI, pàg.  203 

Exits de la tànega de malícia. Açò vos hé dit perquè la matèria m’ó requir, que axí 
com Jesuchrist succeí a David per mare, axí aquest, vol. VI, pàg.  205 

E llavores molts se convertiren perquè foch no li noÿe ne verí, per ço com lo gran 
príncep lo governave. Per què, vol. VI, pàg.  207 

Ell volch morir tot sols, e neguna santa persona no volch que morís ab ell. Rahó: 
perquè si alguna santa persona fos morta ab ell, poguere entrar error en alguns, que 
pogueren dir:, vol. VI, pàg.  209 

Sapiats que hun dia morrem vosaltres e yo perquè tot diu que·l poble vol levar a tal 
Massies per rey». E aquests digueren: «Donchs, vol. VI, pàg.  214 

Aquesta no és tengut servar lo bisbe perquè ha a respondre a moltes qüestions. E a 
altre, lo preÿcador religiós deu portar la capa, vol. VI, pàg.  223 

Per què açò? Perquè són compatibles aquestes cerimònies, mas les altres cerimònies 
no les deu trenquar axí com menjar carn, vol. VI, pàg.  223 

Si en les presons havie hòmens apresonats perquè no podien pagar, ell ó pagave e 
redemie catius e no volie pendre res per segell, vol. VI, pàg.  224 
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E qui? Ací punt. Veus lo cavall, perquè és bèstia superbiosa, significa persones 
superbioses que volen haver senyoria en lo món, ruÿna hauran de, vol. VI, pàg.  233 

Metet-vos ·XII· diners en la mà o tants. No en la bossa! Com? Perquè, que quan 
farets almoyna de la bossa, estarets aquí lagujan a obrir la bossa e poríets, vol. VI, 
pàg.  239 

Aquest ho pose tot, perquè·ls appelle vells, que alguns seran jóvens, per ço que en 
los vells és saviesa, e, vol. VI, pàg.  272 

¡Ooy, senyor, e tanta bellea! E dirà Jhesu Xrispt: «E vosaltres, perquè no pensaven 
que hun rey entalamarà lo palau per a fer noces de son fill,VI, pàg.  281 

Altre faxot de mals clergues simples, perquè no dien Matines ne Hores, e si u fan, 
xam, xam, sò de aram, confusament a, vol. VI, pàg.  281 

Els apòstols, etc, seran assesors de Ihesu Xrispt, qui li daran consell, no pas per què 
li sie mester, mas per fer-los honor, axí com Salamó, que era molt savi que, vol. VI, 
pàg. 277 

  

9 perquè final 
Axí donchs façam qualque penitència perquè en romangué qualque senyal. La·IIII·ª· 

rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per, vol. VI, pàg.  30 

La·VI·ª· cosa, etc, quan lo cavaller li obrí lo costat, e féu açò Jesuchrist perquè·ns 
guardem de peccat de ira e no vullam venjança, mas que·ns amem ad invicem, vol. VI, 
pàg.  67 

Secundo, deu demanar discretament, car la petició de l’om just deu ésser discreta, 
perquè sie exaudida. Saps qui demane discretament? Aquell qui demane ço que diu 
nostre senyor Déus, vol. VI, pàg.  102 

Féu-la posar allí, los braços estirats dalt e les cames e les cuxes estirades baix, 
perquè·s fartàs de mirar aquella bellesa tanta; perquè ere luxuriós, vol. VI, pàg.  139 

Juristes, doctors, jutges, advocats hi erren per vergonya de no demanar lo dubte que 
y serà, perquè no donen entendre ésser ignorants! Quants mesquins de notaris! Rebrà 
hun contracte de una vila o, vol. VI, pàg.  161 

Car sent Pere e·ls altres encara no eren perfets, que hagueren consentit perquè los 
fes comptes, etc. Ací ha hun cantell de benivolència virtual, beneir a Déu de ço, vol. VI, 
pàg.  167 

Hix lo gra, hix ab sa gonella de palla, e per ço lo havem a batre perquè isque lo gra. 
Axí exim nosaltres cuberts de aquella màcula de peccat original, e vet Jesuchrist, vol. 
VI, pàg.  213 

Lo agent hun present a Déu, ço és dels innocens; mas lo rey Herodes hac malícia 
perquè fos senyor de la gent judayca, vol. VI, pàg.  214 

Mas fahien-li banys e altres coses perquè·ls donàs. Hoc, més, li donaren de consell 
que matàs molts infans, uns tres·mília, e de, vol. VI, pàg.  242 

volum 4 99 per + infinitiu  
 
3 per + infinitiu causal 
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Diu lo logrer que per prestar ·X· florins fa misericòrdia, encara que y haje logre, que 
aquell ne passarà son temps, vol. IV, pàg. 53 

Axí matex los preveres, per dar los sagraments, fan symonia. Si volen fer matrimoni, 
una spalla ha haver lo rector. Si, vol. IV, pàg. 59 

Per què fo màrtir: no per la fe cathòlica, mas per guardar una dona de sa 
companyia. Aquesta donzella, pus que havie pres l’àbit de religió, vol. IV, pàg. 61 

 

49 per + infinitiu destinació 
Quan dius: "Yo us prestaré", açò és pietat. Mas quan diu que per prestar sobre lana, 

que vaje hun sou menys per rova, açò és crueldat, vol. IV, pàg. 21 

Item, que la intenció sie dreta, que no faces tals compres per ajustar riquees, que les 
riquees fan tornar l’om porch, axí com a l’hom rich, vol. IV, pàg. 21 

E moltes dones e fadrins e fadrines per hoir llurs sermons, en tant que en lo desert se 
trobà ab ·V·m· hòmens barbats, sens, vol. IV, pàg. 26 

Hòmens barbats, sens dones e fadrins, per hoir les misses e preÿcacions de 
Jesuchrist. Digau: E deye misses? Hoc. Què vol dir missa?, vol. IV, pàg. 26 

Cuyden-se les gens que per dir aquelles misses exiran les ànimes de purgatori, e no 
u fan. Bé és ver de, vol. IV, pàg. 40 

Que sàpie regir la fusta per venir a port salvador. Donchs, vejam nosaltres Per 
què·ns ha creat Déu en aquest món:, vol. IV, pàg. 50 

Per què·ns ha creat Déu en aquest món: no per estar, mas per caminar. E a hon? A 
paraís. Dues portes ha aquest món: la una és lo nàxer, vol. IV, pàg. 50 

E vet ací: si vols ésser savi, que tota ta vida sie endreçada per anar al port. Foll és 
aquell qui s’ature e·l camí. Voleu-la conèxer, aquesta, vol. IV, pàg. 50 

Yo no só vengut en aquest món per appellar los justs, mas los peccadors". Aquesta 
paraula ha gran difficultat e sobtilitat en santa theologia, vol. IV, pàg. 51 

Per què diu que Jesuchrist no és vengut per appellar los justs, mas los peccadors? E 
per ço que u entenats, sapiats que diferència és, vol. IV, pàg. 51 

Donava los diners avançats per haver mercat (pone de aliis [l’altre col·loqui], etc.). Diu 
lo logrer que per prestar  ·X· florins fa misericòrdia, vol. IV, pàg. 53 

Tornar a casa a menjar, beure, jugar al dart, a la ballesta hun poch, per saber 
deffensar la cosa pública. Açò deveu a Déu, e axí pagat-lo-li que més, vol. IV, pàg. 55 

Par que·ls apòstols segueren lluny detràs la porta, e los peccadors de prop 
Jesuchrist, per convertir-los E Jesuchrist dix, vol. IV, pàg. 56 

Aquest no y és per convertir, mas per la roba". O malaïts de preÿcadors! E per ço 
ara los infels no, vol. IV, pàg. 59, 20 

Veus que alguns, per complaure-li digueren: "Certes, bo serie". Mas sent Miquel dix 
tantost: "Yo no y consent, ans, vol. IV, pàg. 68 

Nos fa guerra contínua, nit e jorn, dient que natura humana és creada per posseir 
aquelles cadires que eren sues e de sos sequaces, e per ço és mogut a, vol. IV, pàg. 69 
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E per ço natura humana és stada creada per omplir les cadires dels mals àngels qui 
caygueren del cel per supèrbia, etc, vol. IV, pàg. 70 

Solament aquells que y són mester per aturmentar les ànimes, car molts ne 
romangueren en l’ayre e aquí ha infinida multitud de, vol. IV, pàg. 79 

E per ço sent Jerònim, tant com pogué, féu bona vida amagadament, per fugir a les 
honors de aquest món; car si u sabessen, tantost li·n comanaren, vol. IV, pàg. 83 

Jerònim caygué en malaltia e morí de febra, e quan lo hagueren portat a la església 
per soterrar-lo ell se llevà, e l’altra gent digueren-li què ere stat d’ell, vol. IV, pàg. 85 

Ara sapiats que pa se pren en dues maneres: una per parlar comú, axí com ara, diu 
hom: "He, sènyer, anats a casa mia, que encara y, vol. IV, pàg. 100 

Ara, yo hé cerquat en philosophia e en teologia quantes maneres té per guarir lo 
malalt, e é·n trobat deu, e són aquestes: La primera, per suor; la, vol. IV, pàg. 116 

La primera manera que lo metge té per guarir lo malalt és per suor, e açò fent-lo 
abrigar fort, e llavors sua fort, vol. IV, pàg. 116 

La·VIII·ª· manera és per dormir, e açò naturalment ó veu hom. E havem-ne 
auctoritat, que quan Làzer fo mort, vol. IV, pàg. 119 

Mas per ço que diu: "Sed erunt sicut angeli". E per entendre açò, sapiau que alt en 
lo cel són nou órdens de àngels, axí muntant; lo, vol. IV, pàg. 126 

Mas yo hé cerquat, quantes maneres són per tornar a la gràcia de Déu, e hé·n trobat 
tres la primera, per operació sacramental;, vol. IV, pàg. 130 

E com? Quant hun hom sap de trafegar per guanyar, què dien la gent? "Oo, com és 
cert e savi!" E yo dich que és, vol. IV, pàg. 134 

E los mercaders som nosaltres, que som en aquest món per comprar bones 
mercaderies, ço és, per fer bones obres. Mas veus: la hú hi va corrent, vol. IV, pàg. 135 

E los mercaders som nosaltres, que som en aquest món per comprar bones 
mercaderies, ço és, per fer bones obres. Mas veus: la hú hi va corrent, axí com dit vos 
hé, e, vol. IV, pàg. 136 

Mas bé pots demanar justícia per punir, no pas per vengança. Item, de usura. Diràs 
tu: "E com tindrà mos diners de, vol. IV, pàg. 146 

Ara, escoltat una auctoritat per entendre açò; que diu sent Agostí: "Non numerositas 
operum, non diuturnitas temporum, sed major caritas que, vol. IV, pàg. 150 

Ara escoltat a la letra: lo malalt no ere vengut sinó per haver sanitat al cors, mas 
Jesuchrist li dix: "Remituntur tibi peccata tua", per ço com la, vol. IV, pàg. 154 

E Jesuchrist donà-la-li primer en l’ànima "Fili", quasi dient: tu és vengut per haver 
sanitat al cors tan solament, e yo dar-la t’é en l’ànima e, vol. IV, pàg. 156 

Per ço com aquells juheus estaven en aquesta error, e per traure·ls-ne veus que ell 
mostrà lo seu poder, dient-li "Surge, et tolle grabatum [Aixeca't, i pren l'estora], vol. IV, 
pàg. 157 

Susaxí és dels de paraís, que no crexen per haver més glòria. Mas bé han plaer del 
bé que fan. Aprés, aquells de infern també, vol. IV, pàg. 160 

E majorment que en aquest món tan leugerament se perdonen per pendre una poqua 
d’aygua beneyta, etc, per entrar en església consagrada, vol. IV, pàg. 161 
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Que en aquest món tan leugerament se perdonen per pendre una poqua d’aygua 
beneyta, etc, per entrar en església consagrada, vol. IV, pàg. 161 

Ans te dehim que·l teu enemich te trametrà embaxadors, demà a tal hora, per fer pau 
ab tu, e te tornarà les ciutats e les viles, per les quals haveu, vol. IV, pàg. 172 

Susaxí los apòstols matexs, com ells volgueren sostenir passió per acostar les gens 
errades a Déu. Ara veus com. Sapiau que aprés de allò ells se, vol. IV, pàg. 174 

Cervo és animal que porte dues banes ab molts corníchols; axí lo avariciós ha molts 
corníchols per haver riquea. Lo primer, per rapina forçada; lo segon, per furt secret, 
per furt a palès, vol. IV, pàg. 187 

E remembran e contemplan, hom se acoste a Déu. E per ço, si hom per contemplar 
en Déu, hom se acoste a Déu, donchs ¿què direm de la verge Maria, que, vol. IV, pàg. 
201 

Veus que ell se·n muntà los sants Pares alt al cel al covit, per fer les noces, e los 
àngels cantaven una cançó de goyg, de aquelles noces, vol. IV, pàg. 209 

Les gens d’armes que tenia per córrer la terra. Susaxí és quan les gens blasfemen: 
Déus tramet mort corporal e mal temps, vol. IV, pàg. 211 

Veus que és hun hom en aquesta vila, e ven tot quant ha per passar en Ffrança. Ara, 
per ço que no perde la moneda en lo pas dels ladres, vol. IV, pàg. 230 

E veus que hun hom que y havia era-y per comprar, e dix: "Més me val que dorma 
hun poch", e gita·s, e ell dorm, vol. IV, pàg. 233 

E pose-y sis armadures, per ço que siam ben fort armats per batallar. Mas veus què 
volen dir, per tal que u entenats. E diu que·ns armem, vol. IV, pàg. 263 

E axí com aquests tres reys portaren tres dons, axí quiscú ve ab gran apparellament 
per adorar tan grau rey. E aquests feren aquesta oració en aquesta manera: "Oo Deus, 
summe Pater, vol. IV, pàg. 273 

Car precisament hi poden guardar, e no los altres, a la luna, les steles, per servar 
sanitat, e·ls fusters, que açò és natural. On, sapiats que tots aquells que dien:, vol. IV, 
pàg. 273 

¿No serie bé folla, aquesta dona, donar la pedra per comprar fruyta? Axí és de 
nosaltres. que Jesuchrist és vengut en aquestes parts mundanals, ço és, vol. IV, pàg. 
301 

 

41 per + infinitiu final 
E pensaren que anassen al companyó del desert per saber com vivie, e trobaren-lo 

en oració, e contemplava, etc, e digueren: «Mal vos va», vol. IV, pàg. 11 

E donchs, com ó farem?". E aquest, per dar-los-ho a entenent, posà aquí davant ells 
hun bací ab aygua e ab cendra, vol. IV, pàg. 11 

E per ço vayg yo pel món per avisar-vos e mostrar-vos la fe. E per ço diu David: 
"Credidi propter quod loqutus, vol. IV, pàg. 18 

Car anar a missa per mirar la dona que ames, aquella missa no·t val res. Mas si y 
vas per, vol. IV, pàg. 23 
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Mas si y vas per servir Déu, allò és caritat. Axí matex, si·t disciplines perquè digue 
la gent que fas, vol. IV, pàg. 23 

Exie molta gent de la ciutat, e ell arrimà·s a la una part per lexar passar la gent, e 
axí exien; e a la fi, que los hòmens portaven hun, vol. IV, pàg. 26 

Mes digau, en home, haveu aguaytat algun hom per venjar-vos secretament? No li 
cal demanar perdó, etc. Per ço la fadrineta, vol. IV, pàg. 29 

E estava al peu de una montanya, e vénch gent d’armes per robar-la E quan los 
sentiren, digueren: Muntem-nos-ne a la muntanya, que allí no, vol. IV, pàg. 49 

E perquè sent Matheu era cambiador, fahya molts engans per multiplicar riqueses, e 
sullava la sua ànima. E veus ací lo primer lo offici que havia, vol. IV, pàg. 53 

Malalts són, e donchs yo que só vengut humilment per guarir-los e menge ab ells, e 
jals hé guarits." E aquells tots confusos anaren-se, vol. IV, pàg. 57 

Sent Jerònim fo candela per il·luminar-nos, e pus que és dit candela, yo trop que sent 
Jerònim és dit candela, vol. IV, pàg. 81 

Sent Jerònim cridà als altres frares e dix-los que li portassen aygua calda e oli per 
sanar lo leó, e tragué-li lo cranch, e brach que y tenie. E lo leó, vol. IV, pàg. 86 

Lo leó, volent satisfer lo bé que li ere stat feyt, romàs-se en lo monestir per servir-lo 
e estave·s aquí tot suau. E comanaren-li hun ase per abat, que, vol. IV, pàg. 86 

E comanaren-li hun ase per abat, que·l menàs al mont per portar llenya a ops del 
monestir. E lo leó mene son ase cada dia e·l, vol. IV, pàg. 86 

Mas Jesuchrist havie aquest costum: que tots temps fahie primer oració, donant la 
benedicció per donar exemple a nosaltres, que quan nós volem dinar o sopar, que 
façam oració, vol. IV, pàg. 100 

Aprés posaren-li hun ydròpich davant per veure si·l guarria; e ells havien aquesta 
opinió que lo sàbbat, dia de la sua, vol. IV, pàg. 115 

Diu que una vegada hun hom rich covidà a Jesuchrist ab mala intenció per veure si·l 
poria rependre, o en massa menjar, etc. Aprés posaren-li hun ydròpich davant, vol. IV, 
pàg. 115 

Eren dos mercaders qui s’acordaren de anar a fira per comprar qualque bona 
mercaderia; e anaren-hi e compraren cascú ço que li plagué. Finaliter, de, vol. IV, pàg. 
134 

E està en persones superbioses, car per haver honors fan injúria al proïsme. E tal 
saviesa és la del dimoni, car quan Déu, vol. IV, pàg. 137 

Que per aventura tu hauràs enemichs e seràs en una vila, e aquells vindran per 
matar-te vet que tu poràs fogir e lexar la missa, que no serà pas peccat, vol. IV, pàg. 
147 

E en aquesta estech no hun mes, mas fins que·ls reys d’Orient vingueren per adorar-
lo e aprés fogí en Egipte, e allí estech set anys. La ·2·ª· ciutat ha, vol. IV, pàg. 153 

Com si és una persona, per delicada que sia, se abstindrà de beure vi hun mes, per 
guarir lo cors; mas per abstenir-se de luxúria no-n faria res, vol. IV, pàg. 157 

Se abstindrà de beure vi hun mes, per guarir lo cors; mas per abstenir-se de luxúria 
no-n faria res, que quan lo foch de luxúria se encén, vol. IV, pàg. 157 
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Ell estant a la porta de la sua casa, tantost anà corrent per adorar-los e ells ó 
sostengueren, vol. IV, pàg. 164 

Ara ja sabeu la obra per la qual lo Fill de Déu se encarnà; ço fonch per destroir la 
obra del dyable, vol. IV, pàg. 171 

E per ço aquests dos apòstols treballaren molt per destroir la obra del dyable. E per 
ço sapiau que aprés la mort de Jesuchrist e, vol. IV, pàg. 171 

E aquests dos apòstols anaren per destroir-los e finalment hun dia Déus envià foch 
del cel que·ls cremà a tots, vol. IV, pàg. 171 

Sapiau que quan los encantadors foren morts, veus que hun gran duch anà a les 
ýdoles per demanar-los què seria de aquella batalla que sperava; e los dimonis per la 
presència dels, vol. IV, pàg. 172 

Veus que vingueren alguns honrables senyors per visitar-lo dient: "E com vos va?", e 
ell respòs: "Ans que vosaltres entràsseu, me anave, vol. IV, pàg. 180 

E hun dia, aprés matines, ans que fos jorn, ell vénch a la església per toquar a 
prima, e guardà: "Oo, no és hora encara"; vol. IV, pàg. 192 

Quan dos reys han haüda gran guerra, de què se ha seguit moltes morts, veus que 
per fermar segura pau fan-hi matrimoni, que la hú dó son fill a la filla, vol. IV, pàg. 
207 

No y ha vent ne pompa, car la persona humil no y treballa per haver-ho mas diu: 
"Hee, si Déu me·n dóna, certes pendré-u ab gran càrrech, vol. IV, pàg. 230 

E ells passaren e foren delliurats del rey Pharaó que·ls venia detràs per matar-los 
En aquesta manera Déus los delliurà. E axí fa Déu al seu servidor. E, vol. IV, pàg. 240 

E molts metges vingueren-hi per guarir-lo e finalment desempararen-lo vehent que 
devia morir. E lo rey, vehent que·ls, vol. IV, pàg. 241 

E diu que sent Martí havia deu anys, e anà per instruir-se en la fe catòlica. Ara, 
com? Veus que primo ell se n’anà al, vol. IV, pàg. 252 

Quant venia que·s volien dinar, veus que·l scuder prenia una tovallolla e una cetra 
per donar-li aygua a mans, e sent Martí deya: "Daçà, e llava·t tu". "Oo, senyor, vol. IV, 
pàg. 253 

E vejau què us contaré: Hun dia ell anava per visitar lo bisbat, cavalcant en hun ase 
ab hun scolà, e axí com anaven, veus que, vol. IV, pàg. 255 

E aquests tornen a cavalcar per fugir, e los rocins no·s volien moure, en tant que ells 
se·n maravellaven, e, vol. IV, pàg. 256 

E aquells qui van per aquest món van-hi per avisar-nos mas han mala entenció, per 
ço que·ns facen pecquar. Mas són alguns qui, vol. IV, pàg. 262 

Finaliter pensaren e delliberaren que tornassen a Jerusalem per cerquar-lo e axí ó 
feren; e axí com entraren en Jerusalem, totes les dones e, vol. IV, pàg. 285 

¿No podets haver pietat dels lauradors qui ab tant de affany viuen per sostenir tot lo 
món, treballant de nit e de dia ab cuynaces, ab pulces? Són d', vol. IV, pàg. 295 

 

1 per + infinitiu d’immediatesa 
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Senyor, tal ànima me comanàs tal dia e tal hora. Senyor, ara està per passar. 
Senyor, manat què·n serà fet.", vol. IV, pàg. 69 

 

2 per de règim + infinitiu 
Ara, per entrar en la matèria, yo vos hé a declarar tres punts: lo primer és qual és, 

vol. IV, pàg. 159 

Per venir a la matèria de la qual vos entén a preÿcar, notat que Jesuchrist, preÿcant 
una, vol. IV, pàg. 277 

 
3 per+inf. d’acció retribuïda 
No demanar res per fer babtisme ne confessions, etc. E açò és pietat spiritual. Gran 

crueldat és prestar a logre, vol. IV, pàg. 21 
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volum 6 119 per + infinitiu  
 

7 per + infinitiu causal 
Veus com Judes Scarioth per vendre Jesuchrist serà dapnat; si no l’hagués venut, no 

fóra dapnat. Vols que no vinga, vol. VI, pàg. 176 

Per ço com nostra dampnació vench per mengar fruyta, yo vull que per menjar 
fruyta se salve". Ha ordenat aquella fruyta, e ja diu la Ave Maria: "Benedictus fructus, 
vol. VI, pàg. 196 

Quant mor fill o filla de dona affollada, majorment si s’affolle per sa culpa, per 
dançar, rebuçnar, cavalgar ça cama llà, anar e ça e de llà, e mor sens babtisme, vol. 
VI, pàg. 215 

Hoc, dirà la muller, dada la hé per tres leytugues, ço és, per pensar, parlar e obrar., 
vol. VI, pàg. 253 

Què vos diré si hun scuder o cavaller sabia de cert que per servir al Rey en guerra o 
en altra manera, lo Rey lo faria compte?, vol. VI, pàg. 274 

Axí mateix del servens per obtenir algun benefici o altre honor: seguiran cert tants 
anys, e per aquesta honor de Déu, vol. VI, pàg. 274 

O traÿdora, que per seguir ta voluntat en tos ufanes, yo fiu barats e só dampnat Per 
tu!»; e la, vol. VI, pàg. 280 

 

58 per + infinitiu destinació 
Ara vejam si nostre Senyor Jesuchrist ha advocats, que per sostenir justícia algú hi 

vullgue treballar per amor de Déu e honor sua, axí com corregir, vol. VI, pàg. 10 

Ara, sapiau per entendre que lexús alt e·l cel totes les steles prenen claritat del sol. 
Ara, veus, vol. VI, pàg. 25 

E hé·n trobat sis rahons. La primera per ensenyar sa resurrecció gloriosa. La  ·2·ª· 
per demostrar sa dilectió copiosa. La ·3·ª· per exalçar sa, vol. VI, pàg. 28 

La  ·2·ª· per demostrar sa dilectió copiosa. La ·3·ª· per exalçar sa Passió virtuosa. La 
·4·ª· per soplicar en, vol. VI, pàg. 28 

La  ·2·ª· rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per demostrar sa 
dilectió copiosa. Ara, vosaltres sabeu bé que quan algun home ame alguna dona, veus, 
vol. VI, pàg. 28 

La ·3·ª· per exalçar sa Passió virtuosa. La ·4·ª· per soplicar en affectió piadosa. 
La·V·ª· per confermar en, vol. VI, pàg. 28 

La ·4·ª· per soplicar en affectió piadosa. La·V·ª· per confermar en retribució 
abundosa. La·VI·ª· per no menysprear, vol. VI, pàg. 28 

La·V·ª· per confermar en retribució abundosa. La·VI·ª· per no menysprear nostra 
affectió amorosa. Donchs, la primera rahó, vol. VI, pàg. 28 
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Donchs, la primera rahó Per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per ensenyar 
sa resurrecció gloriosa, per ço com la major dificultat que les géns fahien a creure, vol. 
VI, pàg. 28 

La·III·ª· rahó per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per exalçar sa Passió 
virtuosa, e açò contra lo dimoni. E açò vos declararé per una semblança, vol. VI, pàg. 
29 

La·IIII·ª· rahó Per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per soplicar en affectió 
piadosa, car quan Déu lo Pare vol donar alguna sentència contra alguna ciutat, vol. 
VI, pàg. 30 

La·V·ª· rahó Per què Jesuchrist volch retenir les plagues fo per confermar en 
retribució abundosa; car quan vindrà al dia del juhí, dirà Jesuchrist a les géns:, vol. 
VI, pàg. 31 

E com? Ja les géns, com se occupen per mar e per terra per haver riquees. E açò los 
dix Déu: "In sudore vultus tui vesceris pane tuo" (Gen, [, vol. VI, pàg. 36 

Per lo fruyt de glòria que·n deu exir, e per refermar-nos en bona vida. Item, Per què 
permeté que sent Pere peccàs? Per tal que, vol. VI, pàg. 36 

E axí ara molts cahen per disputar. Dirà hun usurer: «Quiny peccat és prestar ·XI· 
per ·XII·?», etc. Ecce perdunt fidem. Item, vol. VI, pàg. 44 

Vosaltres, senyors, sou venguts ací per batallar ab nosaltres, e si nosaltres vencem, 
sere[u] morts, tots, e mala per a vosaltres; o, vol. VI, pàg. 51 

Ara, Per què u féu? Que negú no·l ne podie forçar, per donar-nos exemple, que·ns 
guardem de peccat de avarícia, per lo qual moltes persones se, vol. VI, pàg. 66 

Ely, Ely, lamaçanbatani", e puix dix fins a "in manus tuas", per donar-te exemple 
que sies diligent en fer oració e servir Déu e que·t guards, vol. VI, pàg. 67 

Petició del regne celestial concorde ab la oració divinal que nostre senyor Déus 
ordena, no per estar en aquest món ne per regnar ne per posseir vanitats, mas la final 
causa és, vol. VI, pàg. 7 

Nostre senyor Déus ordena, no per estar en aquest món ne per regnar ne per posseir 
vanitats, mas la final causa és perquè vingam al regne celestial. Aquesta és la intenció, 
vol. VI, pàg. 7 

Ab la oració divinal que nostre senyor Déus ordena, no per estar en aquest món ne 
per regnar ne per posseir vanitats, mas la final causa és perquè vingam al regne 
celestial. Aquesta, vol. VI, pàg. 7 

És una lum que il·lumene lo enteniment com se deu governar la persona en bé viure 
per anar a paraís, car a morir havem. "Non enim habemus hic manentem civitatem, sed 
futuram inquirimus", vol. VI, pàg. 73 

Axí fon de la ordenació divinal que ha creats a nosaltres per avenir al regne 
celestial; en la oració que fa hom que·s concorde ab la ordenació, vol. VI, pàg. 8 

Que tu, moro o juheu, demanes que t’il·lumene en la fe, que enclou per venir al 
regne celestial; e a tu, cristià, que t’í conservo, que enclou per venir, vol. VI, pàg. 8 

Enclou per venir al regne celestial; e a tu, cristià, que t’í conservo, que enclou per 
venir al regne celestial. Quan tu, cristià, dels peccats que has fets demanes remissió de 
peccats, vol. VI, pàg. 8 
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Emperò que faces venir tota la gent de la ciutat e de la tinença al temple, per veure 
com adoraré». «Plau-me» Veus que l’emperador féu fer crida e féu empaliar la, vol. 
VI, pàg. 81 

Axí sent March, car com fo bisbe de la ciutat de Alexandria, veus que ell anava per 
entrar en possesió del bisbat, e axí com entrava per la ciutat, cahye-li la çabata, vol. 
VI, pàg. 84 

La  ·2·ª· és longitud de vida, no pas a penedir-se de llurs malvestats, mas per 
guanyar riquees per donar delits a la sua carn, vol. VI, pàg. 103 

La primera rahó és per obtenir ubertat temporal. La  ·2·ª· per posseir sanitat 
corporal. La ·3·ª· per retenir unitat amical. E, vol. VI, pàg. 107 

La  ·2·ª· per posseir sanitat corporal. La ·3·ª· per retenir unitat amical. E la primera 
rahó se toque en, vol. VI, pàg. 107 

La ·3·ª· per retenir unitat amical. E la primera rahó se toque en la primera clàusula 
del tema, com, vol. VI, pàg. 107 

E Per què ajustau, senyor? E per fer-ne hun benefici? A hun cavaller no li és mal 
tengut de retenir per als, vol. VI, pàg. 125 

Una breu declaració daré ací per venir tantost a la matèria. Sapiats que el nostre 
salvador e senyor Jesuchrist, el Messies, vol. VI, pàg. 129 

Senyora, pus axí és, volria saber en quinya manera volrà lo meu senyor que vischa 
yo per complaure-li» Açò li demanava, e la verge Maria respòs: «Ma filla, si vós li 
voleu, vol. VI, pàg. 133 

E vós, en advocat, si per fer cosa justa preneu males maneres, sereu condemnat. 
"Juste quod justum est tibi [Tot just allò que és correcte per a vós]" (Deuteronomini, 
·XVI·o· ca·o), vol. VI, pàg. 143 

Per venir a la matèria és mester una declaració breu de aquesta paraula preposada. 
E sapiats que, vol. VI, pàg. 149 

E axí los predicadors dretament són testimonis que Déus los tramet per verificar-los 
les veritats divinals. E veus com ho mostrà Jesuchrist als seus sants Apòstols e, vol. VI, 
pàg. 149 

E esta gent no havie portat vianda, dix a sent Philip que ere hun poch simplicià per 
exercer-lo «D’on haurem tanta vianda?», e ell dix: «Oo, Senyor, si havie·CC· reals, vol. 
VI, pàg. 160 

Fer alguna cosa gran que y ha perill, deu demanar de consell a d’altres per haver 
providència habitual, vol. VI, pàg. 161 

E donchs Per què l’enterrogà Per donar a nosaltres doctrina, que en los grans fets 
no·n prengam a supèrbia; humiliar-se, vol. VI, pàg. 161 

Per quinya rahó Jesuchrist manà que fossen collits los troços que sobraven? Per 
mostrar-nos misericòrdia liberal, que ço que sobre el dinar, dar-ho a pobres, no·s, vol. 
VI, pàg. 166 

Veus que·l dyable lo turmentà. Vench sent Domingo per conjurar-lo Dix lo dyable: 
«Yo no y mer mal, perquè aquest frare entrà en vila, vol. VI, pàg. 168 

Similitudo: posem aquest cas aytal; que, partint de Saragoça per anar en altra terra, 
ha-y dos camins: lo baix de mà eçquerra és pla e, vol. VI, pàg. 174 
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No, bé que u sàpia. Bona gent, dos camins són per acaminar per aquest món per 
anar a l’altre Quals són? Aquest: "Lata est porta [et], vol. VI, pàg. 174 

Bona gent, dos camins són per acaminar per aquest món per anar a l’altre Quals 
són? Aquest: "Lata est porta [et] [spaciosa] [via] [est] [que] [ducit] [Ampla és la porta i 
espaiós el camí que hi porta] , vol. VI, pàg. 174 

Donchs aquesta opinió fo reservada, dir que per haver riquees sie la persona riqua. 
Ideo sancta Scriptura dicit: "Est quasi pauper [cum] [in] [multis], vol. VI, pàg. 178 

E axí mateix pel contrari, d’aquelles ribaudes que lexen sos marits per seguir a 
rufians e mals hòmens. Per amor de Déu, avisar-vos L’altra doctrina és, vol. VI, pàg. 
188 

E donchs, si vosaltres haveu per cert que Déus près forma de foch per donar la ley 
vella e sia devallat per donar la ley nova en forma humana, no, vol. VI, pàg. 195 

Per cert que Déus près forma de foch per donar la ley vella e sia devallat per donar 
la ley nova en forma humana, no és pus digna cosa açò? E axí dexats, vol. VI, pàg. 195 

Ara scolta: e no saps tu que tal dia me fist desplaer per complaure a tal hom?» 
Vejats quinya confusió. La·III·a·: Déus los menysprearà. E com? Déus menyspreava, 
vol. VI, pàg. 217 

Ara pensat quants al papa per obtenir lo benefici tan gran! Finalment veus que sent 
Thomàs, qui era fort, famós e de, vol. VI, pàg. 221 

No·s fa axí ara ne per consagrar esglésies ne calzes. Veus com era misericordiós. 
Quiscun dia ultra les almoynes que fahye, ell, vol. VI, pàg. 224 

O, quinya consolació als officials per fer justícia e sostenir la caritat: si moren en 
açò, companyia faran ab sent Thomàs. Ideo, vol. VI, pàg. 226 

hun dia e estaran en lo bosch tres o·IIII·e· nits que no tendran què menjar per matar 
son enemich. Lexats, lexats fer penitència a qui la volrà fer! Cuydau-vos que açò, vol. 
VI, pàg. 234 

Degú ne murmureu contra Déu, mas hajats bona voluntat, que tribulació és que 
Déus vos done per pugar a ell, pus no volets fer penitència ne dejunar. Entegre és l’om 
quan lo, vol. VI, pàg. 242 

Axí·s mostra en lo cel que Jesuchrist ja tenie les tres lances en lo món per destroir 
aquell, etc., vol. VI, pàg. 244 

Al fill de la verge Maria, llà, a la vall de Josafat, per dar retribució a tu e als altres.» 
«Oo!», dira aquell, «e porta-me tost», e portar, vol. VI, pàg. 276 

No pas per què li sie mester, mas per fer-los honor, axí com Salamó, que era molt 
savi, vol. VI, pàg. 277 

 

54 per + infinitiu final 
Mes sent Thomàs de Conturbera morí per sostenir la Església. Era arquebisbe de 

Conturbera (ut in suo sermone). Ve Per què dix generalment, vol. VI, pàg. 10 

E ella conech-lo en la paraula e va·s gitar als seus peus per besar-los-li e Jesuchrist 
dix-li No·m tochs, car encara no só muntat al, vol. VI, pàg. 15 
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E veus que legim in Actibus Apostolorum, ca·o ·XVII·o·, que sent Pau anà en Grècia 
per preÿcar, e havie-y molts philòsofs, e sent Pau preÿcave allí, e quan vench a l', vol. 
VI, pàg. 28 

Ve a la fi, que la ànima li hix del cors e los dimonis estan allí per pendre-la e vehen 
aquell senyal, han-ne gran paor e fugen. E veus ací aquests, vol. VI, pàg. 48 

Susaxí és ara dels preÿcadors que no preÿquen sinó per haver moneda. Mas lo lop, 
en quinya manera pren la ovella? En quinya? Quan ella se, vol. VI, pàg. 51 

La  ·2·ª· obra o cosa que Jesuchrist féu per donar-nos exemple, és que·s gità sobre la 
creu, e clavaren-lo Ara, Per què?, vol. VI, pàg. 66 

E la primera cosa que Jesuchrist féu per donar-nos exemple que·ns guardem de 
peccar, és que·s despullà tot nuu sobre la, vol. VI, pàg. 66 

E lo drach, que véu que aquell se amania per deffendre·s lexà la donzella e corregué 
a sent Jordi. E sent Jordi, invocant lo nom, vol. VI, pàg. 79 

E vosaltres, cavallers, preneu exemple de aquest sant cavaller, si us voleu salvar. No 
us escuseu per conservar la força, que més tol la força una vegada de luxúria que·IIII·e· 
de dejunis, vol. VI, pàg. 81 

Mas és follia dels hòmens de abusar de aquelles, car Déu per significar la sua 
magnificència les ha creades». E veus que l’oncle lo ferí e anà, vol. VI, pàg. 89 

Ne perquè una dona se lexàs matar per servar castedat. Axí com de santa Dul·la, que 
no volch consentir la malvestat de aquell hom, vol. VI, pàg. 9 

Sent Johan Babtista axí matex no morí per la fe, mas per corregir a Herodes que·s 
jahie ab una ribauda (ut in suo sermone [Segons les seues pròpies paraules]). Si nostre 
senyor, vol. VI, pàg. 9 

Aprés pisces maris appella dimonis que van per la mar de aquest món per fer caure 
les géns en peccat, etc.·CCIV· DOMINICA·IIII·ª· "Cum venerit ille, arguet mundum de 
[Quan ell vingui, convencerà al món de la], vol. VI, pàg. 95 

E quinyes oracions deuen dir? Que moltes persones llavores fan sò de calderes, de 
bacins, etc, per spantar los dimonis. Mas rocí de trompador no s’espante per sò de 
trompetes ne de, vol. VI, pàg. 110 

Axí com deguere girar tantost los huylls, ell estave allucant, etc, pecquà e gravidà 
aquella, e per cobrir lo peccat, matà a son marit Ories. E tantost en la cort de la 
justícia, vol. VI, pàg. 120 

Mas a hun prevere, a què scolta, a què, fer sisterna en casa per aplegar aygua? Que 
ja y ha fontana que tots jorns brulle; en loch sech se fa, vol. VI, pàg. 125 

E féu sobirana misericòrdia que no u merexia, e gran justícia quan volch morir, per 
tornar lo fruyt que Adam havia pres de l’arbre de vida. vol. VI, pàg. 138 

És hun fadrí o huna fadrina, e està en l’arbre per collir fruyta, e està en la rama, e 
cruix: Què farà la fadrina? Afferrar-se ha ab l' altra rama, etc., vol. VI, pàg. 156 

E per ço Jesuchrist volch demanar per dar exemple a nosaltres. E a qui? Al pus 
simplicià de la sua companyia, vol. VI, pàg. 162 

La·III·a·: anava a pescar per provehir a la sua casa, e com se fahya jorn, ell portava 
lo cove del peix, vol. VI, pàg. 180 
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No curaren d’ell e sent Andreu e l’altre seguiren-lo per veure on habitave, e 
Jesuchrist girà·s axí: "Quid queritis?" "Rabi, ubi habitas?" «Yo vos ho, vol. VI, pàg. 
181 

Menà a son germà Pere (Johannis, p·o ca·o), e cerquà·l de ça e de llà per salvar la 
ànima de son germà e trobà·l «O, germà, lo rey Messies hé trobat.», vol. VI, pàg. 182 

Hee, una madrilleta havem presa! Veus, per pescar só vengut yo ací. Aquest és lo 
peix. "Venite post me" (ut supra). Veus què, vol. VI, pàg. 184 

E com se tiren? Veus yo ara estench mon filat, la preÿcació, per pendre pexos, ço és 
los hòmens, dones. Quan Déus fa gràcia a degun gran home de, vol. VI, pàg. 184 

Ell havie haüd hun maestre appellat Leònides, e per complaure-li mostrave-li viltats 
e sutzures, e quan Alexandre fo gran, volie-se·n corregir, vol. VI, pàg. 188 

Aquell vell portave relíquies sobre si per exir de aquell peccat, e no y valien res. Mas 
què li valgué? Dejunis a pa, vol. VI, pàg. 188 

La·VI·ª· riquea de moser sent Andreu és paciència gloriosa, que près martiri ab 
paciència, per muntar a la glòria del paradís. Quant ell hac preÿcat per lo món bé ·XL· 
anys, vol. VI, pàg. 188 

E per ço confessar-se estar en pacificació, etc. Per què ara açò? Per rebre·l e 
combregar. Ara vejam quala és pus digna cosa, o el sepulcre o el, vol. VI, pàg. 192 

No deye yo per fugir a vanaglòria [...], id est penitenciam. E axí vencé la carnalitat. 
E axí vullats contemplar, vol. VI, pàg. 202 

Per què diu mascle? Per foragitar dona, que no havem mester dona en rey en Aragó. 
Molts grossers dien: «E qui, vol. VI, pàg. 205 

Totes les bandositats cessaren: los genovesses ja havien armat per occupar-se 
Aragó, los moros de Granada tremolen, mas vosaltres rey haveu: No havem rey qui, 
vol. VI, pàg. 205 

E per ço, per mostrar que voluntàriament hi vench, volch morir en la pus perfeta 
edat de l’hom que, vol. VI, pàg. 210 

L’altre dia de part de l’emperador de Roma foren scrits los hòmens grans per saber 
quants hòmens grans havie e·l món. Ara lo nostre rey vol saber quants infants, vol. VI, 
pàg. 214 

Los pares de aquests infants bé ó merexien, que per complaure a Herodes 
desplagueren a Déus: ara prenen axò. Vejes la justícia de Déu. Oo, bona, vol. VI, pàg. 
217 

Los domèstichs de casa roben la casa: hun scuder per spaxar prenie la roba del llit e 
lançave-la per una finestra en la carrera, vol. VI, pàg. 217 

Ha-n'-í degú que per complaure a algun noble e a algun senyor dexo la justícia 
d’algun altre home? Açò, vol. VI, pàg. 217 

Miraculum: los canonges prengueren lo cors per soterrar-lo e axí com los cantors 
començaren lo offici, la església se omplí de àngels, vol. VI, pàg. 226 

Sent Thomàs morí no per qüestió de la fe cathòlica ne per infels, mas per cristians, 
per sostenir la justícia de la Església. O, quinya consolació als officials per fer justícia 
e sostenir, vol. VI, pàg. 226 
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Açò faran per haver batalla contra los cristians, e seran los primers que s’alegraran 
los juheus, e·ls, vol. VI, pàg. 232 

Quants hòmens són que porten cuyraça tot l’estiu per aguaytar son enemich! E no 
porien portar una camisa de estamenya per salvar sa ànima? Ne, vol. VI, pàg. 234 

E no porien portar una camisa de estamenya per salvar sa ànima? Ne poran dejunar 
hun dia e estaran en lo bosch tres o·IIII·e·, vol. VI, pàg. 234 

E què faran? Pendran lo fillet o filleta per dar-li dolor al cor e per capolar-lo-li 
davant, e diran: «Qui deÿu vós, vol. VI, pàg. 235 

E què faran? Pendran lo fillet o filleta per dar-li dolor al cor e per capolar-lo-li 
davant, e diran: «Qui deÿu vós que viva?» Lo bon cristià dirà: «Jesuchrist», vol. VI, 
pàg. 235 

E per ço anavesse·n als portals per haver pobres. E pensau-vos lo poble que ere 
gran llavors, e a tots donave recapte, vol. VI, pàg. 239 

E per ésser papa no mudà sa vida de la misericòrdia per prosperitat, e de paciència 
per adversitat, vol. VI, pàg. 242 

Quan se encarnà e mostrà·s lo dia de Nadal, a fira vench per comprar perles, ço és, 
les nostres ànimes, que axí ó dix ja: "Da michi animas cetera, vol. VI, pàg. 250 

Passió de Jesuchrist que·s partirie de la sua companyia e iriesse·n als juheus per 
trahir-lo veus ací la una, vol. VI, pàg. 251 

La verge Maria los véu entrar, dix: «Ay, mesquina, axí vindran los juheus a mon fill 
per pendre·l açotar-lo han», vol. VI, pàg. 251 

En la Passió ell serie portat ab empentes davant Annà e Cayphàs, Ponç Pilat e 
Herodes per ésser sentenciat, e ella plorà, vol. VI, pàg. 251 

E hun dia passà una dona ab hun paner de leytugues fresques per vendre-les e la 
dona de la pedra mès la mà en la bossa e no, vol. VI, pàg. 252 

Bona gent! treballar per hun banquet per aquell dia per siure als peus dels apòstols 
en aquell dia! Quant Déus guardarà la gent, posem que hun, vol. VI, pàg. 274 

Axí com Salamó, que era molt savi que no li cabie concellers; mas, per dar-los 
honor, appellave·ls e deye·ls «Que vos par a vós?, e a vós?»;, vol. VI, pàg. 278 

O traÿdor! que Per tu só yo dampnat! per fer-te gran home hé logregut, etc.»; e lo 
fill contra lo pare: «Oo, pare traÿdor!, vol. VI, pàg. 280 

Dien alguns: «Mestre Vicent ho diu per spantar»; peccat mortal és dir falsia en la 
preÿcació, e no u diria Per tots vosaltres, vol. VI, pàg. 280 
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Ausiàs MARCH 
1419-58 Les obres del valerós cavaller y elegantíssim poeta Ausias March: ara 
nouament ab molta diligéncia revistes y ordenades y de molts cants aumentades, 

imprimides en cafa de Claudi Bornat, 1560.1 

Obras del poeta valenciá Ausias March publicadas tenint al devant las edicions de 
1539, 1545, 1555 y 1560 per Francesch Fayos y Antony, sócio corresponsal de Lo Rat-

Penat, Societat d’amadors de les glories de Valencia y son antich realme, acompanyadas 
d’un prólech. Joan Roca y Bros, Barcelona, 1884. 

Les obres del valerós cavaller y elegantíssim poeta Ausiàs March, ara novament ab 
molta diligencia revistes y ordenades segons les més correctes edicions antigues. 

Estampa de F. Giró: Gran Via, 212, bis, Barcelona, 1888.  
Les obres del valerós cavaller y elegantíssim poeta Ausiàs March, ara per quarta vegada 
estampades durant lo gloriós Renaximcnt de les lletres catalanes. Revistes e ordenades 

molt diligentment e curosa, Biblioteca Clàssica Catalana, Barcelona 1908-1909. 

POESIA CATALANA ― Ausiàs March 1400 -1459 ― Joan -Antoni Ferran Sol ― Juny 
del 2011 

http://www.fundacioars.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/ausias_march.pdf. 

 

NOTA: De les obres citades en la bibliografia, hem fet servir com a text bàsic l’edició 
de Claudi Bornat del 1560, que és la més antiga. Almenys pel que fa a les cites 
corresponents del text de Recapitulem.  

En la resta d’exemples reproduïts ací davall, en canvi, facilitem les dades bibliogrà-
fiques de l'edició del 1888, a la qual s'adapten els reculls, fora dels casos assenyalats ací 
davall. 

Ens hi hem vist obligats per la mala qualitat de digitalització de l’exemplar de 1560, la 
qual cosa ens en dificultava molt la recerca. 

De la resta de publicacions n’hem triat uns quants poemes que no figuraven en les 
indicades edicions del 1560 o el 1888. Concretament quatre de l’edició de la Biblioteca 
Clàssica Catalana, del 1908: Ab molta raho me desanamore, Adeu siau, vós, mon delit, 
A mi acorda un dictat i Ya no esper que sia amat. 
Hi hem afegit igualment un poema present en un dels manuscrits antics: Tots los delits 
dels cors he ja perduts, recollit per primer cop pel rossellonès Amadeu Pagès el 1912 i  
classificat com a poema CXXIIa.2 De Pagès, a més, hem seleccionat els poemes Vengut 
és temps que serà conegut (XXX) i L’ome pel mon no munta’n gran valer  (XXXII), 
que no figuraven en edicions anteriors 

 
 

                                                 
1  Per internet es pot consultar una traducció al castellà d’aquest recull, amb la versió catalana, editat 

l’any 1589, en la portada del qual es descriu March com a caballero valenciano de nación catalana: 
(http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/p290/01316186455137163200024/ima0002.htm ) 

2 Vegeu Les Obres d'Auzias March, edició crítica per Amadeu Pagès, Volum: 1: «Introducció, text 
crític de les poesies I a LXXIV», IEC, 1912, 442 p. i Volum: 2: «Text crític de les poesies LXXV a 
CXXVIII. Glossari», IEC, 1914, 377. Figura també en el recull de Joan Antoni Ferran Sol citat acií 
damunt, pàg. 552 . 

http://www.fundacioars.org/blog/wp-content/uploads/2011/07/ausias_march.pdf
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/p290/01316186455137163200024/ima0002.htm
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per a  23 per a que 0 per+S.N.+a+inf 0  

per+inf. causal 41 per+inf. final 38 per+inf. de dest. 116 per+inf.d’immediatesa 0

per+inf. d’acció no feta 4 per+inf. d’acció retribuïda 0 per de règim + infinitiu 1  

per tal com 0 per ço com  3 per ço car 0 per tal car 0

per ço 36 per raó de 0 per qui 13 ço perque relatiu 11

per què relatiu A.nom. 5 per què relatiu A.orac. 9 per què interrog. dir. 19 per què interrog. indir. 19

perquè causal 86 perquè final 31 perquè substantiu 6 per + rel.comp. 2

Per tal que 1 per ço que  3 per tant 1  

per tostemps 10 per null temps 32 Si per aventura 2 per altres valors 913

 
23 per a: 
3 casos introduint un circumstancial de temps: 

Defefperat / del tot yo de aquefta, / dexim d’amar / pera temps perdurable / e fo 
tornat / mes que altre amable, Puix me penit/senyal es cert que baste. foli 103 v.º 

Sens retenir / e metr’n aquell tempre, | fe fa l’hom fol / ignorant pera sempre; La 
vida es breu / el art se mostra longa. foli 165 r.º 

Quant ymagin / les voluntats vnides | y ell conuerfar / feparats pera fempre | penfar 
no puch / ma dolor haja tempre | mes pafsions / no trob gens afflaquides, Aquelles mans 
/ que james perdonaren. foli 185 v.º 

 
7 introduint un benefactiu: 

Sol pera vos / bafta la bona pafta | que Deu retench / per fer fingulars dones: Leixant 
apart / l’estil dels trobados. 1560 - foli 12 r.º 

Tal pafio / / james home foftench; | per als dampnats / noftre Deu la retench, Callen 
aquells / qui d'Amor han par1at, 1560 - foli 46 r.º 

La fua pau / es guerra pera mi; | fi’n guerra fos / cella per que·m feri, | yo fora’n pau 
/ vençut e fon efclau. O vos mesquins / qui sots terra jaeu, 1560 - foli 83 r.º 

E veig algu / qui l’ha conqueft fens coft; / com pus yo am / a dolor me acoft; / lla 
donchs defig / fa carn per als Leons. Qual sera aquell/qui fora si mateix. 1560 -foli 86 
v.º 

Per confegüent / lo meu confell yo don: | que vostr’amich / vs dels diners axi: | que 
folament / ne prenga pera fi, | tant com mefter / al neceffari son; Aquell ateny / tot quant 
atenyer, 1560 -foli 147 r.º 

No fab fon Deu / fi pera fi·l volra | o fi’n l’infern lo volra febollir—: La gran dolor / 
que lengua no pot dir, 1560 -foli 196 v.º 

Per ço alguns han mes poder | que altres per als forans fets; A mi acorda un dictat 
1908, pàg. 347 

 
2 introduint un complement nominal de destinació: 

Deuant me veig de grans dolors vn munt, | puix ops he tant pera mon contentar, 
Cervo ferit / no desija la font foli 25 v.º 

E fon verins / pera la mort cuytofos, La vida es breu / el art se mostra longa. foli 168 
v.º 
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10 introduint un infinitiu de destinació 

Yo li perdon / los mals que son paffats | e tots aquells difpots per ha venir, 1560 - foli 
14  

En quantitat / en delit gran no puje, | ans es molt poch / mas fort pera difolre; Lo 
cinquen peu / del moltó ab gran cura. 1560 - foli 96 r.º 

Puix me penit / fenyal es cert que bafte | pera faber / del herror que·m vull tolre, Puix 
me penit / senyal es cert que baste. 1560 - foli 103 r.º 

 Mas qui·m dara / esforç contra lo dolre? | pera jaquir / lo delit que yo·n tafte?, Puix 
me penit / senyal es cert que baste. 1560 - foli 103 r.º 

Solen penfar / de fer y aparell | pera jaquir / tan fingular amich, Molt me par be / 
que pens del altre mon. 1560 - foli 144 r.º 

Perque alguns / veu hom tornar atras, | moftrant pahor pera paffar avant, | entre 
aqueft fe troba tal efpant | que de llur loch james no mouen pas, Molt me par be / que 
pens del altre mon. 1560 - foli 144 r.º 

Perqu’es amagat en loch fosch, | e veig a tothom esser losch | per a poder lo divisar. 
A mi acorda un dictat, 1908, pàg. 347. 

Tot quan hom fa per algun·art | o per alguna·lectió, | se fa per sol·affectió | d'alguna 
fi per que entén, | e una fi moltes ne pren | per a venir-s'i acabar; | perque·l darrer se 
deu jutjar | per lo pus bell e lo millor, A mi acorda un dictat, 1908, pàg. 356. 

E qui nau fonch construÿdor | per victòria conseguir, | molt millor fi volch apetir | 
que·l mercader per a guanyar, | y aquest millor que·l qui robar | volgués ab ella dels 
amichs, A mi acorda un dictat, 1908, pàg. 356. 

Car si res fa l'om per profit, | açò és per a delitar, Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -  
pàg. 348 

 
1 introduint un infinitiu impulsivofinal. 

Com lo malalt / que’fperiments afaja | pera guarir / del cors, e amargofos, La vida es 
breu / el art se mostra longa. foli 168 v.º 

 

perquè substantiu 
La ma no pot suplir en lo seu cas, | mou se lo peu no sabent lo perque, | tremolament 

per tots los membres ve, | per que la sanch acorre al pus llas, Clar es e molt a tots los 
amadors, pàg. 39 

Si del compost, d’on ve que tot no·m força? | La carn lo vol e lo perque s’amaga; | ab 
no vist colp so ferit de gran plaga, No cal dubtar que sens ulls pot hom veure, 120    

Lo juhí de moltes gents, | jutjant los fets aparents, | los quals hom veu, mas no·l 
perque, | aquell qui·l fa, quina fi té, A mi acorda un dictat, 1908, pàg. 361. 

Yo am mon dan / e mon be auorrefch | ço perquè am / no és vift lo perquè | del 
defamar / molt clarament ho fe | e lo carrer / no vift yo enfeguefch, Aquesta és 
perdurable dolor, foli 112 v.º. 

Car en mal dir / mon cor no pren delit | ne·m cal cridar / puys no veix lo perquè, Yo 
crit lo be/fi’n algun loch lo fe, foli 140. 
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perquè interrogatiu directe 

E, donchs, per que yo so desacordant | mostrar a vos la voluntat que us port?,  pàg. 50 

O Deu!, per que terme no y a ’n amor, | car prop d’aquell yo·m trobara tot sol?,  pàg. 
81  

Per que·s pot fer que pot diminuhir | en mi amor sens mon consentiment?,  pàg. 84 

O Deu! Per que justat es en un munt | tan gran voler ab avorriment tant?,  pàg. 128 

Per que m’es tolt poder delliberar?,  pàg. 134 

Si por me pren, per que sperança·m vol?,  pàg. 150 

Per que·l desig teu amar me costreny | ço que amar a mi tant me desplau?,  pàg. 150 

Per que·l desig meu contra raho cau?,  pàg. 150 

Amor ho vol. Per que tant li contrast, | e mon desig cobeja lo fer past | d’aquella carn 
on gran amargor jau?,  pàg. 150 

O Deu! Per que am a qui avorresch?,  pàg. 150 

E per que, donchs, aquest hus en mi·s trenca?,  pàg. 185 

Per que ’n tal cas la raho d’om s’amaga, | e passio tota sa forç’assembla?,  pàg. 197 

Tan comun cas, per que tan estrem sembla | al qui per sort la Mort en tant lo plaga?,  
pàg. 197.  

Per que·l valent home fastig no ha, | com veu lo mon pels dolents possehyt, | e per que 
vol d’aquells ser favorit?,  pàg. 252 

Puix que virtud delit e be·ns comana, | per que no·ns plau virtut e vici·ns alta?,  pàg. 
263 

O Deu! Per que los qui ’n lo mon tribulen | y ell que volran per null temps aconsiguen, | 
y, aconseguit, lur voler mes desija, | si que james fam se part de lur ventre, | com ne per 
que no demanen ab cuyta | si res pot ser de que l’om se contente?,  pàg. 271 

Si es axi, per que, donchs, me creaves | puix fon en Tu lo saber infallible?,  pàg. 284 

 

perquè interrogatiu indirecte 
O Deu! Per que Amor es desegual, | que no consent que vostre voler cresqua,  pàg, 38 

d’on l’om es foll qui ha laugera fe, | abandonant Aquell ultra mesura. | Per que yo·m 
trob no fart de son voler, | e no crech be lo que m’es dit per ella,  pàg, 67 

Per que d’Amor yo mal ja no diria, | qu’en ell no es de ben fer lo poder,  pàg, 108 

Los colps d’Amor son per tres calitats, | e veure·s pot en les flexes que fir, | per que·lls 
ferits son forçats de sentir | dolor del colp segons seran plagats,  pàg, 123 

per demostrar com ne per que u he fet, | si m’es manat, yo passare nadant,  pàg, 161 

Mas per que Deu l’arma de carn abriga, | los fats volents contr’Amor no sser solta,  
pàg, 167 

Com ne per que, saber aço com passa, | no ssia yo lo deidor o mestre,  pàg, 185 
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E veu per que renyant cascu ’s amat,  pàg, 189 

Ho Deu! Per que no romp l’amargua fel | aquell qui veu tot son voler perir,  pàg, 202 

que yo·m penit dels que aci asemble: | pochs son, segons los que la Mort abraça; | per 
que dire dels que la Mort aporta | a l’hom quant mor e tem mes que no espera,  pàg, 
218 

no se per que tots dies hi affig | puys que m’es prop compte desesperat,  pàg, 231 

no es en hom: son saber no y aplega; | e la virtut que del compost resulta, | com e per 
que no·s pot saber com passa: | una ’ntitat ne surt de la lur massa,  pàg, 253 

Dient que·ls fa la Fortuna malesa, | per no saber d’on los ve per que·s dolen,  pàg, 265 

No es molt poch als qui ben amar solen | saber d’on ve per que dolor sofiren,  pàg, 265 

ladonchs l’om veu, si es sabent, l’errada, | com ne per que no ateny lo que cerqua,  pàg, 
266 

Yo vull anar envers Tu a l’encontre; | no sse per que no faç lo que volrria, | puys yo son 
cert haver voluntat francha | e no sse que aquest voler m’enpacha,  pàg, 279 

ton spirit la hon li plau spira: | com ne per que no sab qui en carn visca,  pàg, 280 

quin és aquell voler que·ls vol | e perquè tan fort los col, A mi acorda un dictat, 
1908 - pàg. 353 

per aquell bo de la virtut, | lo qual és fi e fort escut | per que no tem dolor lo pas, | e 
qui·l se vist no·s troba llas, A mi acorda un dictat, 1908 - pàg. 363 

 

perquè relatiu A.N. 
Plena de seny, dir vos que us am no cal; | puys crech de cert que us ne teniu per 

certa, | si be mostrau que us esta molt cuberta | cella per que Amor es desigual, pàg. 37 

Yo so aquest qu’en la mort delit prench, | puix que no tolch la causa per que·m ve; | 
ma passio en tristor me dete, | que no sent pus en son temps ni entench, pàg. 87 

En amagat, Amor en mi fa obra; | no trob raho per que tant la cobege, | e lo que veig 
no basta que pledege, pàg. 158 

Si com l’avar los diners per ells ama, | que no veu res per que aquells despenga | —a 
si mateix no diu que no se n’ampre, | mas no·n sab cas ne pensa qu’esser pusca—, pàg. 
182 

ne trob raho per que viure desige, pàg. 185 

 

perquè relatiu A.O. 
en millor cas Ventura l’apaga, | e yo son cert qu’Amor ne fon dolent; | per que no·m 

clam d’Amor, mas de Ventura, | car son poder me ha desfavorit, pàg. 70 

Lo fort voler tot saber se deffen, | per que·m conech ser del tot ignorant; | yo·m deliti 
e fuy sobresamant, | senti delit del que Amor car ven, pàg. 132 

Tot mon delit resta sol en caçar; | per que us suplich, dels homens vos millor, | que 
d’un grifaut me siau donador, | tal que a vos escayga lo donar, pàg. 159 
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No·m maravell si·ls fets de Deu s’ignoren, | com los morals, qui son clars, escurs 
paren; | llur fonament es en nostres ventresques, | per que no·ns cal escartejar molts 
libres, pàg. 270 

Tant te cost yo com molts qui no·t serviren, | e Tu·ls has fet no menys que yo·t 
demane; | per que·t suplich que dins lo cor Tu m’entres, | puix est entrat en pus 
abominable, pàg. 284 

car si res fa l'om per profit, | açò és per adelitar; | per que·m vull dispondre parlar | 
dels actes més particulars | que·ls hòmens han familiars, A mi acorda un dictat, 1908, 
pàg. 348 

e tolén enuig e despit | gran és lur delectació; | per que té molt fre la raó | que 
aquests puxa bé domar, A mi acorda un dictat, 1908, pàg. 352 

E sol d’aquests me resta lo caçar, | per que us soplich, mon car e bon senyor, | que del 
falco me siau donador, | un pelegri lo qual te nom Suar, Tots los delits del cors he ja 
perduts,Pagès CXXIIa. 

E sol d'aquests me resta lo caçar, | per que us soplich, mon car e bon senyor, | que 
del falcó me siau donador, | un pelegrí lo qual té nom suar,  Tots los delits del cors he ja 
perduts, Pagès CXXIIa 

 

perquè causal 
No·s maravell algu perque m’enyor, | car tot delit es ja fora de mi; | tant com major 

part d’aquell yo senti, Nos maravell / algú perquè m’enyor, 1560, foli 54 r.º 

si en esculls, per cas, se veu posat, | esta pahuruch —no sab hon se te·l peu— | 
d’anar avant, perque no y veu petjada; | no vol ne pot usar de cami pla, | tornar no sab, 
perque altri·l porta,  pàg. 35 

Tot quan hom fa per algun·art | o per alguna·lectió, | se fa per sol·affectió | d'alguna 
fi per que entén, | e una fi moltes ne pren | per a venir-s'i acabar, Ab molta raho me 
desanamore, 1908,  pàg. 356 

La primera volició | en que hom met son voler, | allò és fi, puix és primer | per que 
totes coses obra, Ab molta raho me desanamore, 1908,  pàg. 360 

Al posseyr, de tot se'n treu, | per que ací cloure poreu | que lo delit d'aquell fals bé | 
no·s ver delit; açò sent bé | molt hom qui u passa e no u sab, Ab molta raho me 
desanamore,  pàg. 362 

favor ha gran paraula dient ver. | Perque·ls estrems ha cerquats mon voler, | en 
aquest mon no ha trobat semblant, Clar es e molt a tot los amadors,  pàg. 38 

La ma no pot suplir en lo seu cas, | mou se lo peu no sabent lo perque, | tremolament 
per tots los membres ve, | per que la sanch acorre al pus llas,  pàg. 39 

Lo vostre seny fa ço c’altre no basta, | que sab regir la molta subtilea; | en fer tot be 
s’adorm en vos perea; | verge no sou perque Deu ne volch casta,  pàg. 44 

Aytant com puch ire vid’allargant | perque l’estrem de tots los mals es mort,  pàg. 56 

Mon primer mal es mon esperdiment, | per que m’ahir e per no res m’acus,  pàg. 61 

Dels amadors me vull ben informar | on es amor en desesperat cor, | e si es viu, per 
que de ffet no mor, | com per amor no pot amor mostrar,  pàg. 72 
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Ab tort e dret mon cor d’Amor se clama, | tort en passat y ab dret gran de present: | 
no perque fos en algun temps content, | per null temps hach tempre la mia flama,  pàg. 
76 

Yo tem la mort per no sser vos absent, | per que Amor per mort es anullats; | mas yo 
no creu que mon voler sobrats | pusqua esser per tal departiment,  pàg. 81 

D’alguna part lo meu voler fon sem, | perque·m falli, en part, ser delitos. | Amor a mi 
stranys termens ha mes,  pàg. 84 

No·s maravell algu perque m’enyor, | car tot delit es ja fora de mi,  pàg. 89 

Ja no conech mon dan ho mon profit, | perque·l voler en res no dubtara,  pàg. 102 

Ne pren a mi, que no se com me visca, | perque d’Amor me veig tancada porta,  pàg. 
102 

Lur cap no val, perque no y ha cervell,  pàg. 106 

Ab cor sancer crida la sua pau, | per que cascu pot anar en cabells; | per fugir d’ell 
no cal muntar castells, | lo seu poder pus baix que terra jau,  pàg. 123 

Pau ha lo mon, e guerra yo tot sol, | perque Amor guerrejar ha finit,  pàg. 124 

Parlat he ja, sens clar coneximent, | d’aquest’amor, perque ’n mi tant habita,  pàg. 
125 

Mon espirit trespas de Lete·l flum | perque de res de aquest mon no pens!,  pàg. 127 

Mon foll voler me tolgue lo delit, | perque y volgui mes be qu’en ell no es,  pàg. 131 

En contr’Amor no puch haver orgull, | que totalment e ’n breu lo met a part; | mas 
los meus senys forans tinch de sa part, | per que·ls d’ins prench e, dels de fora, l’ull,  
pàg. 133 

De mals delits es volgut ser nodrit, | per que·m trob huy mes que la cera moll,  pàg. 
133 

Als mals delits es obs temps e affany, | e tot aço, si basta, no es ferm, | per que ’n aço 
tot hom deu star ferm, | qu’en tals delits lo perdr’es un gran guany,  pàg. 134 

Fins a la mort es mester hom se tema, | perque Amor en les carns tostemps crema,  
pàg. 143 

e si·l complach mon delit es perdut, | per que sens cor faç quant de mi vejau,  pàg. 
145 

menjant pert fam, e prop de fart, tristor; | si pass’avant, mes que del mester ha, | en 
fastig ve perque y recau exces, | de semblant cas l’amador no ’s deffes,  pàg. 160 

Les voluntats se mostren per les obres, | d’on se veu clar com la nostr’arma·s baxa | 
e·l nostre cors en alt munta sa raxa, | perque ’n delit ell e l’arma son pobres,  pàg. 163 

La carn volar vol e l’arma s’aterra, | perque algu, si toca, no s’aferra,  pàg. 163 

Be son yo cert que tots la volen bona | perque·l delit de l’hom durar s’esforce,  pàg. 
165 

qui n’es plagat la raho te molt fosqua, | perque no pot honest’amor percebre,  pàg. 
165 

Quant al meu cors, Amor lo desempara | perque·l poder d’aquell ve a son terme,  
pàg. 166 
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Donchs am la carn e vostre esperit ame | perque tot l’om no·s trob qu’en res desame,  
pàg. 169 

e no·m dolch prou del temps que m’he vist correr | perque·m roman en pensa plaent 
habit,  pàg. 178 

Un hom es tal que ama per natura | son fill, en tant qu’avorrir no·l poria, | e si es 
foll, de sos fets se desalta | perque·l veu tal e ple de cabdals vicis,  pàg. 183 

Lo perdre sent, perque, perdut dolç habit, | del be vinent no·m trob certa fiança,  
pàg. 184 

Axi com l’om, per molta fe que haja, | lex’ab dolor esta vida mesquina, | perque no 
sent los delits de l’Altisme,  pàg. 184 

ab tal dolor que no sse on pot cabre; | ab molta por esper lo rahonable, | perque no 
sse com lo sentre plaible,  pàg. 184 

Font son mos ulls d’aygua dolça y amargua, | perque ’n dolor y ab delit aquells 
ploren,  pàg. 185 

E vull seguir tot ço que mon seny vol; | complir no u pusch, perque la força·m tol | un 
mal estrem atraçat per Amor,  pàg. 187 

ma carn se dol, car sa natura u mana, | perque ’n la Mort sos delits se perderen,  
pàg. 193 

D’arma e cors es compost l’hom, contraris, | per que·l voler e l’apetit contrasten; |  
Aquesta pau en mi no es molt longa, | per que dolor mes que·ll delit s’allonga, pàg. 194 

L’obra sera, en l’esguart de molts, gasta, | perque no splich molts casos en que·ns 
toques; | en compte son les pedres de les roques,  pàg. 211 

Molts son perduts qu’en aver por no venen, | perque d’infern no creen qu’alli penen,  
pàg. 215 

Senyals d’amor qu’en tal cas homens senten, | yo trob en mi que sens dolor se 
prenen: | si res començ yo·n corromp lo principi, | per que la fi de res mi no contenta,  
pàg. 222 

Tot delit fug com a cosa ’nemiga | car un be poch entre grans mals dol porta, | e met 
poder que·m torn dolor en abit, | perque de goig la sabor james taste,  pàg. 222 

mas poch val crit entre lo sort e·l mut, | per que·l bon hom per tal no es sabut | e sa 
valor en lo mon no l’augmenta,  pàg. 231 

Volgra sser nat cent anys ho pus atras, | perque son cert qu’es pijorat lo mon; | aytan 
poch val, qu’ell mateix no sab hon,  pàg. 233 

e quant en nos sa força es potent, | guardara com se lanças al delit, | perque no fes 
un altre d’ell senyor,  pàg. 235 

lo caminant es en terrible glay | quant es al mig sens lo socors vengut, | perque 
alguns veu hom tornar atras, | mostrant pahor per a passar avant,  pàg. 236 

Sentir lo mal no fa saber perfet, | mas una part, per que·l juhi·s compleix; | la 
qualitat, l’entendre la coneix,  pàg. 237 

c’onor, diners, crehen ser be de l’hom; | ço es perque l’ull nostre no veu com | a la 
virtud sien premis donats, | e veu aquells honrats, havens diners,  pàg. 240 
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Ardit e franch, prudent, justicier, | es l’om, pel mon, sens abit de virtud; | aquest nom 
ha per lo mon merescut | perque no·s veu ço que virtud requer,  pàg. 241 

Lo profitos, perque ss’esguarda fi, | lo delitos dins si matex enclou,  pàg. 242 

Axi com l’orp no trob’ab l’ull deport, | perque no y veu, per falta d’un gros tel,  pàg. 
247 

La major part del mon no pot amar | lo be honest, perque be no·l percep,  pàg. 248 

Qui es aquell materia conega, | sino perque la forma·s pot entendre?,  pàg. 253 

Veus, la falta coneguda, | partir se·n vol e lo partir l’agreuja, | perque li plau y es 
temps que s’i alleuja, | sperant qual part d’ell sera vençuda,  pàg. 266 

A cobejar es hom primer deliure | que no haver de les coses sciença, | perque no te 
franca la conexença | dones y amor en loch degut assiure,  pàg. 267 

Segurs de Deu son de lurs crims los homens | en aquest mon, puys castich no se·n 
mostra, | e ja los reys los potents no castiguen | perque·ls han ops y en part alguna·ls 
dupten,  pàg. 270 

Aço sdeve perque·ls homens son jutges, | passants dolor del crim qu’eles mes toca,  
pàg. 274 

fes me·n sentir una poca sentilla, | perque ma carn, qui m’esta molt rebelle, | 
haj’afalach, que del tot no·m contraste,  pàg. 280 

Ajuda·m, Deu, que sens Tu no·m puch moure, | perque·l meu cors es mes que 
paralitich!,  pàg. 280 

Yo·m dolch perque tant com vull no·m puch dolrre,  pàg. 281 

E si amor tanta com vull no m’entra, | creix me la por, si que, tement, no peque, | car 
no peccant, yo perdre aquells abits | que son estats, perque no t’am, la causa,  pàg. 283 

Aço desig perque sol en Tu pense | e pusc’aver la via qu’en Tu·s dreça,  pàg. 283 

Tu creist me perque l’anima salve, | e pot se fer de mi sabs lo contrari,  pàg. 284 

D’atrictio parteixen les amargues, | perque ’n temor mes qu’en amor se funden,  pàg. 
285 

Ara no sent sabor que lo delit d’aquell, | perque lo temps es ya molt vell, Adeu siau, 
vós, mon delit, 1908 -  pàg. 335. 

De mi no·m cal esperiments; | no·m poden mes portar los vents | en algun port, | per 
que la mort no·m pot fer tort, A mi acorda un dictat, 1908,  pàg. 336  

Sent e no sab la dolor d’ell, | per qu’es la causa dins sa pell, Ab molta raho me 
desanamore,  A mi acorda un dictat, 1908,  pàg. 337 

Aquell que fa del rey esclau | e d’esclau rey de fet torna u, | perque fer sab, | no y ha 
res que tost no acab, Adeu siau, vós, mon delit, 1908,  pàg. 339 

Tal passio negu la pot forçar; | per que d’algu, si be no·m vol, no·m clam,  pàg. 34 

Sa propria fi a cascu seny | en l’obra sua, qui l’empeny | en delit gran; | per que es 
cert que·ls homens han | alguna fi per la qual van | al fi darrer, A mi acorda un dictat, 
1908,  pàg. 340 

en general saben que fer | e no fan res, | perque ’n saber tal be no ’s pres | ne·s pot 
haver per ser entes, Adeu siau, vós, mon delit, 1908,  pàg. 342 
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mas en l’obrar no han vengut, | per que·n començ | la dolor la voluntat venç, A mi 
acorda un dictat, 1908,  pàg. 343 

lo sensual. | Yo se lo be, mas faç lo mal; | perque l’entench en general, | no ’n 
singular, Adeu siau, vós, mon delit, 1908 -  pàg. 344 

aquella que ab lo saber | conegues, ans que·l gran voler | vos carregas. | Perque no·s 
pot fer hom obras | ab passio, que no·s torbas | nostre juhi, Adeu siau, vós, mon delit, 
1908 -  pàg. 346 

En aquests res lo cors no sent | perque són luny de corporals; | aquests son delits 
animals, | los quals parteixen del compost, Adeu siau, vos, mon delit, 1908 - pàg. 352 

d'alguna fi per que entén, | e una fi moltes ne pren | per a venir-s'i acabar; | perque·l 
darrer se deu jutjar | per lo pus bell e lo millor, pàg. Adeu siau, vos, mon delit, 1908 - 
356 

e vol puix l'apostolical | perque li appar pus alta, | e d'aquest món se desalta | puix 
tant l'abelleix lo Cel, A mi acorda un dictat, 1908 - pàg. 360 

 

perquè final 
E si treball per tostemps, jorn e nit, | e faç quant pusch perque·m vullau amar, Dona 

si·us am / no graixcau Amor, foli 13 v.º. 

Com l’envejos, qui soberc dan vol rebre | perque major dan son desamich senta | e 
pren delit del mal que veu soferre, No sech lo temps / mon pensament, foli 24 r.º. 

O Deu! Per que Amor es desegual, | que no consent que vostre voler cresqua | 
perque lo meu per negun temps peresqua, | si be no·m sent quant me venra ’quest mal?,  
pàg. 38 

Si·l trob en part on li pusqua res dir, | yo crit algu perque ab ell’escus | aquesta por, 
perqu’ella no·m refus, | crehent mon mal de mala part venir,  pàg. 39 

qui, per escalf, trespassen veritat, | e sostrahent mon voler affectat | perque no·m 
torb, dire·l que trob en vos,  pàg. 43 

E si treball per tostemps, jorn e nit, | e faç quant pusch perque·m vullau amar,  pàg. 
46 

Si com lo foch creix la sua flamada | quant li son dats molts fusts perque·ls aflam, | e 
ladonchs creix e mostra major fam,  pàg. 48 

yo·m dolch en tant de guarir de la plaga | que cerch verins per que lo conort muyra, | 
y en gran delit mon cor james abuyra,  pàg. 53 

A Deu suplich que·l viure no m’allarch, | o meta ’n mi aquest proposit ferm: | que 
mon voler envers Ell lo referm, | perque anant a Ell no trobe ’nbarch,  pàg. 88 

Los malfactors volgren tot l’any duras | perque llurs mals haguessen cobriment,  
pàg. 89 

Ans en la nit treball rompent ma penssa | perque ’n lo jorn lo trahiment cometa; | 
por de morir ne de fer vida streta,  pàg. 89 

Per mi Amor son poder torna ’n sella; | e si com Deu miracles volch mostrar | 
perque·ls juheus fermament lo creguessen, | ffahent parlar los muts e que·ls cechs 
vessen,  pàg. 98 
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Tot enaxi de mi Deus ha permes | que ame tal que no·s gose be dir, | per que james 
me pusqua ’nfellonir | en contr’algu que d’amor sia pres,  pàg. 127 

Plagues a Deu que perdes yo la pensa, | perque·m jaquis aquesta gran congoxa!,  
pàg. 154 

Mas he sabut que Amor no m’alleuja | de tot son pes, mas la manera·m muda; | e 
perque yo en los deserts habite, | ha·m fet saber que amat no puch esser,  pàg. 155 

Tres amors son per on amados amen: | l’u es honest, e l’altre delitable; | del terç me 
call, qu’es lo profit amable, | perque·ls amats lurs amants no reamen,  pàg. 161 

Si com sant Pau Deu li sostrague l’arma | del cors perque ves divinals misteris, | car 
es lo cors de l’esperit lo carçre,  pàg. 173 

Los ignorants Amor e sos exemples, | crehent que·ls fets d’aquell son estats faula, | 
reprenen mi perque·m tresport en altre, | prenint delit en franch arbitre perdre,  pàg. 
173 

Si com aquell c’adorm ab artifici | son cors perque la dolor no sufferte,  pàg. 174 

Lo presentat, per sos migs, a l’entendre, | d’on voler creix tant com l’om s’i delita; | 
mas perque ’n grau delitos l’amant puge | dins en l’ostal que Venus lo alleuja,  pàg. 176 

Vos magnífich que sou molt avisat | dir me heu si 'us plau que mou tal passio | 
perque de vos haja solucio | o dupte meu en cobla o dictat,  pàg. 189 

A tu qui est mare y filla de Deu, | supplique molt, puis Ell no·m vol oyr, | qu’en 
aquest mon s’arma pusca venir | perque m’avis hon es l’estatge seu,  pàg. 204 

Car lo mon es perque·ls homens hi visquen, | vida ’s perque de virtuts no·s 
desisquen, | e virtuts son per fer a Deu paria,  pàg. 219 

Perque restas l’obra de Deu perfeta | e que sa fi l’home pogues atendre, | fon gran 
raho que d’ell pogues entendre,  pàg. 255 

Tot hom vol be perque delitat sia,  pàg. 264 

A vos es dat curar dels sperits: | donchs en lo meu hajau hi vostr’esguart; | dau mi 
remey e no vinga molt tart, | perque ’ntretant no prenga ’ltres delits, Tots los delits del 
cors he ja perduts, Pages CXXIIa.  

Natura y ha més bé molt gran; | a l'estimar és nostr·engan | perque·n prenem d'elles 
estrem, A mi acorda un dictat, 1908 - pag. 346 

 

ço per que 
Retinga·m Deu en mon trist pensament, | puix que no·m tol  ço per que pas tristor; | 

en ella sent una tan gran dolçor, pàg. 86 

Pensant que fuig, lo llaç al coll s’enllaça; | e  ço per que amau alguna dona | sera 
per temps d’un jorn que ja no us alta, pàg. 122 

Deu guart a mi e done·m mort abans | que tornar lla hon tot lo temps perdi; | puix 
que·m fall  ço per que Amor falli, | la fi no·m plau e molt menys los mijans, pàg. 133 

Qui es aquell estimant lo turment | e lo perill en que m’arma esta, | veent se prop 
d’on veu que tost perdra |  ço perque fon venguda ’l mon present?, pàg. 148 
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Que val delit puys no es conegut, | ans es fastig quant es molt costumat? |  ço per que 
mort vos haureu atraçat, | dins molt breu temps volrreu haver perdut, pàg. 204 

Los qui no han de virtuts vestit roba, |  ço per que fan errat, per dol esclaten, | puix 
que lur fi en mans de altri han mesa, pàg. 214 

 Ço per que u fa, es fi, mas no derrera, | puix, apres mort, la major fi espera, pàg. 
214 

Ffoll es aquell qui no ymaginava | que fallirem puys fall  ço per que som, pàg. 232 

Lo tot es poch  ço per que treballam, | puix, conseguint, lo voler fart no es, pàg. 240 

Ells han proposit de fer be, | mas no han l’abit,  ço per que | s’ateny delit, pàg. Adeu 
siau, vos, mon delit, 1908 - pag. 313 

Car natura·ns aparella |  ço per que la vida crexem, A mi acorda un dictat, 1908 - 
pag. 356 

 
per + infinitiu causal 
Los vns per Déu / o per fi, o per fort, | o per fentir / vergonya dels fets llurs, Molt me 

par bé / que pens del altre món, foli 143. 

No’s deshonrat / per fer auar, l’hom jove, Qvi de per fi / ne per Déu virtuts ufa, foli 
152 r.º. 

Lo mal d’Amor, vivint sobre aquell, | e per mal nou, a morir vinch per ell, | per no 
sser tal e com molt major es,  pàg. 35 

Tal pena, donchs, qui la pot sostenir | com yo, vehent que·m degra sser grahit, | per 
molt amar, d’ardiment ser fallit,  pàg. 39 

Sobresamor de vos m’a fet lunyar | e dintre si vol esser departit; | per molt amar mon 
voler no he dit, | e sentiment d’ell a vos no vol dar,  pàg. 45 

Los mals tan grans que Amor me promet, | esforç no sse qui·ls gosas emparar; | yo 
am lo dan vengut per vos amar, | penssar deveu quant mes lo beniffet,  pàg. 45 

Noves de vos saber mortalment tem, | dubtant me fort que no y mostreu amor; | per 
no saber visch en altra dolor: | no sse de qual costat guart que no·m crem,  pàg. 58 

Per mal servir no crech l’aja perdut,  pàg. 64 

E per haver ubert aquella porta | on los desigs tots venen a bon port,  pàg. 73 

Per molt amar ma vida es en dupte, | mas no cregau que de la mort me tema,  pàg. 76 

Yo tem la mort per no sser vos absent, | per que Amor per mort es anullats,  pàg. 81 

Amor se dol com breument yo no muyr, | pus no li fall, per esser de mi fart,  pàg. 82 

Yo am molt mes per ser ne benvolgut; | tot mon delit de s’amor se nodreix,  pàg. 85 

Per mass’amar yo·m trob en aquest cas, | no havent als preat ne conegut,  pàg. 87 

Amor ha fet qu’en aço so vengut: | que pert lo mon per no poder amar,  pàg. 88 

Per ignorar ve que l’om se procur | grossos delits no sabent quant se nou,  pàg. 88 

Amor, Amor, yo so ver penitent | com de ingrat vos he volgut reptar | per no trobar 
loch a mi convinent; | es lo defalt com yo no pusch amar,  pàg. 92 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

767

E lo remey hauria sser estrany, | e qui de fret mor, per entrar en bany | haura calor, 
si aygua freda·l banya,  pàg. 98 

mas per haver por que, si ’n ells fallis, | no rebes dan o menyspreu ser li fets,  pàg. 
106 

Mas l’apetit a mes delit m’empeny | e troba carts per voler cullir flos,  pàg. 125 

Molt hom es bo per esser un catiu, | que per senyor no valrria hun clau,  pàg. 125 

Hoit he dir que per esser pus franch | a perdonar sent Per’al peccador,  pàg. 127 

Car per haver delit, dolor atench, | puys ne vull mes que lo toch no·m promet,  pàg. 
127 

Donchs, que fara qui Amor no l’acull | de son ostal, per esser grosser vell?,  pàg. 
133 

Novellament casos a nos avenen, | per no ser tals o per altra costuma,  pàg. 143 

Qui pot saber la dolor en que so, | vinent a mi per haver molt amat?,  pàg. 149 

Algun temps fon amar ço que desalta, | no a la carn, mas per fer Amor falta,  pàg. 
158 

mas que vengues per alguna ventura | —plagues a Deu per ser malalt o pobre—, | 
car si·l jaqueixch, cert yo se que me·n repte,  pàg. 178 

Yo, per servir Amor, romanch desfet | de tot quant he, que servir no me·n cal,  pàg. 
186 

En vos esta fer son cas flach o fort, | car lo seu mal per dues coses naix: | per 
tembre·ll dan del loch eternal baix, | e per haver perdut al mon deport,  pàg. 199 

E, donchs, quant mes si l’anima·s contorna | dins en lo cors, e per exir apunta, | 
jaquint son be e tant quant hom pot rebre?,  pàg. 211 

Los qui perills han per gloria vana, | o per grans bens, o per delits atenyer, | o ira 
fort los feu a mort enpenyer,  pàg. 213 

Dien que·lls fa la Fortuna malesa, | per no saber d’on los ve per que·s dolen,  pàg. 
265 

per don’amar, y ans d’aver, per Deu colen, | per ignorar Amor e sa natura,  pàg. 265 

Ignorantment al mon alguns be obren | per no saber lo qui·ls ne dona causa,  pàg. 
273 

Mas que per ser mal venturós, | e no per ser prou ginyós | tal fi m'és fuyt, Adeu siau, 
vos, mon delit, 1908 - pàg. 341 

Ja per açò no erra pas, | mas per ser foll qu·imaginàs | trobar son desijat repòs, A 
mi acorda un dictat, 1908 - pàg. 351 

¿E qué us parrà si deu passar | per hom foll lo gran caçador, | no per ser menys de 
gran error, | per defalt de enteniment?, A mi acorda un dictat, 1908 - pàg. 354 

 
per + infinitiu destinació 

Tant com mils pot / als vents dóna la vela | per arribar / al port molt defijat, Alguns 
paffats / donaren fi a mort, foli 38. 
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Per mitigar / lenuig gran del eftiu | e per fentir / lo fins ahuy duptat | al meu quefit / 
de vos ara confiu, Per mitigar / lenuig gran del estiu, foli 134 r.º. 

E lo qui es de mals passionat, | per fer se trist no cerque loch escur,  pàg. 31 

Axi com cell qui desija vianda | per apagar sa perillossa fam,  pàg. 32 

Pedra de toch tinch, e d’amor balances, | per saber ell quant es e sa natura, | mas 
vostr’amor es a mi cosa scura,  pàg. 41 

Sol per a vos basta la bona pasta | que Deu retench per fer singulars dones,  pàg. 44 

Lonch temps es ja que, per fugir dolors, | fugi Amor aytant com en mi fon,  pàg. 47 

acordat so per vos tant soferir, | puys que aquells sapia que sentats,  pàg. 47 

Si per amar a vos havi’ates | honor e bens, bellea y saviesa,  pàg. 49 

Si plau a vos que be·m deja venir, | no·m detardeu haver ne sentiment, | e per tardar 
aquest coneximent | no·m percebesch de mon voler cobrir,  pàg. 54 

Perque l’estrem de tots los mals es mort; | no·m trob esforç per haver ne conort,  
pàg. 56 

Lo poch dormir magres’al cors m’acosta, | dobla·m l’engyn per contemplar Amor,  
pàg. 61 

ffent me sentir fret apres de calor, | diversitat de casos aportant | per desgastar 
d’Amor lo benifet; | dels bens d’Amor conservador se·n ret,  pàg. 70 

A mi no cal de aquest mon exir | per encerquar aquell sobiran be,  pàg. 73 

Plena de seny, per no esser entesa | la mi’amor pora scapar sens merit,  pàg. 73 

E per finir mos jorns ab gran tristor | e per haver d’Amor algun just clam, | yo, 
desamat, vol qu’estretament am, | si que, amant, del mon perda sabor,  pàg. 76 

D’un ventre trist exir m’a fet natura, | per vos amar fon lo meu naximent,  pàg. 78 

Si altra veu l’imaginar m’i porta, | per dar senyal que yo sia cregut,  pàg. 83 

no y he toquat, ans me·n torn com a mut, | e per tornar ja trob la via torta,  pàg. 83 

Mos pensaments recollits dins mi son | per no pensar res que sia d’aquell,  pàg. 88 

Por de morir ne de fer vida streta | no·m toll esforç per donar me offensa,  pàg. 89 

Altre socors de vostr’amor no·m val | sino que·lls hulls me demostren voler, | ne res 
pus cert de vos no puch saber, | ans si mes cerch, per ser content no·m cal,  pàg. 95 

Qui son cami verdader ha erat | per anar lla hon vol sojorn haver, | es li forçat que 
prengua mal sender | e may venir a son loch desijat,  pàg. 96 

Assats ha seny qui no ha sentiment | per encerquar e trobar la raho,  pàg. 96 

Tant poch sera que nulla dona senta | ne veja prim lo fin secret d’Amor, | si per amar 
no sofir gran dolor | y en sentiment triada ’n millers trenta,  pàg. 96 

No sse que fon que·m tench lo cor tirant | per anar lla on no volgra sser junt,  pàg. 97 

vol e no pot tornar del pla ’n amunt, | ne pren a me, qui per fogir mal poch, | caych 
en les mans de dolor sens remey,  pàg. 97 

Ab gran voler de parlar, yo fuy mut, | per no trobar raho qui·m satisfes,  pàg. 100 
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E son voler vengues esser jutjat | per saber gros e voler desleal,  pàg. 100 

No·m jaqueix temps per veure·l que sera,  pàg. 102 

Linatge d’om, mijançant elles, creix; | lur esser fon per aumentar aquell,  pàg. 106 

Guardant honor a Venus son servits | e  Juno reverencia. | Mart a Saturn humilment 
obeheix,  pàg. 115 

Amor, no·m fall pensa irada | per castigar mos passats maliffets,  pàg. 116 

l’arma y lo cos a departir se venen | per tu ser flach, lo cos de viur’es fart,  pàg. 117 

Ab cor sancer crida la sua pau, | per que cascu pot anar en cabells; | per fugir d’ell 
no cal muntar castells, | lo seu poder pus baix que terra jau,  pàg. 123 

Per contemplar fuy en lo mon exit, | penssant los bens e lo gentil voler | d’aquella ’n 
qui mon voler e saber | eren lançats sens haver ne despit,  pàg. 125 

Mas per esser de bens pus abundos | entra ’n la mar e no y espera stiu,  pàg. 126 

Aygua no tinch per apagar est foch,  pàg. 127 

Ne pren a me com amar ja no cuyt | per ignorar lo que dins Amor port,  pàg. 128 

Puix altr’amor per la mia no guanye, | la qual es preu per hon Amor se guanya, | per 
ser vencent no sabi altra manya,  pàg. 141 

A ymaginar no·m cal d’uymes assiure | per aplegar ma pensa molt confusa: | de la 
virtut de fermetat molt usa; | de dos afanys, del primer so deliure,  pàg. 144 

Per encercar, no·m cal treball de pensa: | trobat es ja tot obs de la mi’arma; | e per 
guanyar ses flaques mans fort arma, | e per haver al cors de mals deffenssa,  pàg. 144 

L’altr’es veri per apagar ma set,  pàg. 148 

Cert es de mi que no me·n cal fer compte | per fer contrast Amor, qui tant me força,  
pàg. 152 

Los bens que y sent en ell’amar m’enpenyen, | e los seus mals per avorrir no basten, | 
e son tan grans e tant a mi contrasten,  pàg. 153 

Mon bon senyor, puix que parlar en prosa | no·m val ab vos per haver un falco,  pàg. 
159 

Si per grosser so vist, escur parlant, | o per sentir d’amor algun secret, | per 
demostrar com ne per que u he fet, | si m’es manat, yo passare nadant,  pàg. 161 

Car moltes veus del cos l' apetit cessa, | si que 's mester que l' arma aquell reforce |  
e altra veu es obs que 'l cos s' esforce | per mitigar l' arma qui 's veu opressa.,  pàg. 164 

Pren me n’axi com aquell philosophe | qui, per muntar al be qui no·s pot perdre, | los 
perdedors lança en mar profunda, | crehent aquells l’enteniment torbassen. | Yo, per 
muntar al delit perdurable, | tant quant a·l mon, gros plaer de mi lance,  pàg. 173 

Matant lo cors, enpeccadant me l’arma, | si que jaquir los me cove per viure,  pàg. 
174 

Mas tu deffugs a l’hom qui a tu crida, | anant a ’quell qui de l’encontre·s lunya; | per 
tu ’ncontrar nit e jorn faç ma punya | per ser plagat de ta dolça ferida,  pàg. 174 

Per esser l’om contra mort animos, | l’es obs virtut teulogal e moral,  pàg. 201 

Passats son ja los qui mort desijaven | per consaguir gloria ’n l’altre segle,  pàg. 211 
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Per delitar, los homens vida volen, | e sens delit en lo mon no treballen,  pàg. 217 

Qui creure pot qu’entr’amors vicioses | voler honest treball per estar simple,  pàg. 
221 

Ne torna may fins ha cobrada força | per destruir aquell qui l’ha desert,  pàg. 227 

Ladonchs no·l val enginy ne maestria | per ben cobrir sa strema covardia,   pàg. 227 

Pobre de bens e d’avillat linatge, | no te·ls areus per mostrar gran coratge | en la 
virtut que·s nomena moral, pàg. 229 

Ffora li bo anar amunt e jus | soferint mals, per trobar tal mester,  pàg. 230 

Lir entre carts, no·m basta l’escandall | per trobar fons en la vostra estima,  pàg. 233 

Dolor e por son bastans per offendre,  pàg. 235 

Menys de sentir la dolor del malfet | qu’en l’hom es obs per no ser ignorant, | car per 
saber solament ser errant,  pàg. 237 

Donchs per haver hom lo major delit, | no cerch ab ço que lo diner ateny,  pàg. 238 

Mas, per cumplir lo que l' hom mester ha | dels bens forans; e sens ells no·s mesqui,  
pàg. 241 

E que deu fer per consseguir tal do,  pàg. 242 

Mas per fals juhy algun be stimara | plahent a ssi, per fer l’apetit fart,  pàg. 243 

De son poder Senequ’a so defes, | dient qu’en bens forans es algun be, | mas lo qui·ls 
ha, del sobira no te, | per ells aver, la part de mig puges,  pàg. 244 

Tots sson no rres, a mon parer e vot, | per sser comuns e fora potestat,  pàg. 244 

Tot aço fa qualitat dessemblant | e per ssaber de l’hom, qui es tirant | entr’aquests 
bens, qual per milor li par,  pàg. 248 

Per donar fi a mos breus parlaments, | pens lo bon hom com, qui·l lloa, e de que; | e 
si bon hom lo lloa e de be,  pàg. 251 

Tan solament lo be que virtut causa, | qui·l posseheix lo basta per conexer; | los 
altres tots lur preu no·s pot parexer: | es la raho car no han ferma causa,  pàg. 254 

E veu se sa, e te la mort de costa, | y aquell qui ha sa persona disposta | per viure 
molt e la mort te a porta, | tal obra fan en nos Amor e Ira, | que no sabem qual d’ells en 
nos se gira,  pàg. 255 

En gran defalt es lo mon de poetes | per enbellir los fets dels qui be obren,  pàg. 269 

En contr’aquells qui·ns son pars e ’guals frares, | per fer nos grans d’onor e de 
riqueses,  pàg. 271 

Foll es del tot, si ’n be fer se turmenta | per aver ço que·l mon als bons denega,  pàg. 
271 

Donchs, qui ’s lo foll qui per honor be faça, | puys la honor per be fer no s’atenga?,  
pàg. 273 

Yo guart lo cel e no veig venir flames | per abrassar la sodomita sechta,  pàg. 274 

Mas per saber, un home grosser jutja | que·l major be sus tots es delitable,  pàg. 283 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

771

Tal delit no é yo perdut, | car per saber l'é conegut, | mas no sentit, Adeu siau, vos, 
mon delit, 1908 -   pàg. 340 

Jamés diners fuy desijant, | mas per haver | lo que al delit fon menester, | hon 
despenguí tot món saber | e part dels béns, Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -   pàg. 341 

E l'ha jaquit, | y ab lo voler és ahunit | per fer tal obra d'on delit | puguen haver, 
Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -   pàg. 342 

Perqué·n saber tal bé no·s pres | ne·s pot haver per ser entés, Adeu siau, vos, mon 
delit, 1908 -   pàg. 342 

Mas basta que sien discrets | los hòmens per voler la fi, | e si no·ncontren lo camí | 
dins lur voler, l'abit està; | e si·l saber hi fallirà, Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -   pàg. 
347 

E per cercar-les al revés | d'on les poria encontrar; | e qui riquesa vol justar, Adeu 
siau, vos, mon delit, 1908 -   pàg. 351 

Bo seria estremoni | per tancar l'ull dels vehents, Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -  
pàg. 354 

E tals fets no són, en ver, | per contentar-se d'aquells, | mas per passar a pus bells, 
Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -  pàg. 354 

D'aquella fi verdadera | són molt luny de la carrera | per conseguir lo repòs, Adeu 
siau, vos, mon delit, 1908 -  pàg. 357 

En altres no·ns cal empényer, | los quals són requests per viure; | altres que no vull 
escriure | e són los actes d'engendrar, Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -  pàg. 357 

D'una fi en altra tench via | per muntar en pus alt loch, | on sentrà molt glaç e foch, | 
y en tot quant per muntar farà, Adeu siau, vos, mon delit, 1908 -  pàg. 360 

E serà via e pas | per conseguir la novella; | axí com lo qui s'aparella, Adeu siau, 
vos, mon delit, 1908 -  pàg. 360 

Car per saber en gran excés, | sens lo voler bé arreglat, Adeu siau, vos, mon delit, 
1908 -  pàg. 363 

Car no·m só mes en assajar | d'ésser lo mils nat en ahuyr, | per no poder mi enardir | 
en passions d'amor mostrar, Ya no esper que sia amat, 1908 -  pàg. 366 

E yo nom pusch aconortar | ans prenc tal giny per no sentir | los grans affanys que'm 
sent venir | en part venguts per no gosar, Ya no esper que sia amat, 1908 -  pàg. 366 

En part venguts per no gosar, Ya no esper que sia amat, 1908 -  pàg. 366 

Mas no sera l’om sabent de sonar | si ’n algun temps no sona esturment, | car per 
voler sonar, lo nom no·s pren, | mas l’esturment sonant, be acordar, L’ome pel mon no 
munta’n gran valer  Pages XXXII.  

No té·ls areus per mostrar gran coratge | en la virtut que·s nomena moral, L’ome pel 
mon no munta’n gran valer  Pages XXXII 

 

per + infinitiu final  
Alguns paffats / donaren fi a mort | per escapar / als mals que·l món aporta, Alguns 

paffats/donaren fi amort, 1560 - foli 38. 
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No compenfant / com en ell és la falta | per no domdar / l’apetit no fartable, Nom 
clam d’algú / que’n mon mal haja colpa, 1560 - foli 174 v.º. 

Dant afalach / y axi mateix la’mpenta | per nos lançar / a l’apetit fenfible, La vida’s 
breu / el art fe moftra longa, 1560 - foli 163 v.º. 

Un altre·n cerch, ab ull despert | per ell trobar, | tal com lo solia tastar, Adeu siau, 
vos, mon delit, 1908 - pàg. 336 

D’un arbre bort volgui bon fruyt, | e trobar aygua ’n vexell buyt | per mi fartar, Adeu 
siau, vos, mon delit, 1908 -  pàg, 341 

Tot axí com l'om astut | e de vils parents e amichs | qui·s vol metre en fer-se richs | 
per avançar sos parents, A mi acorda un dictat, 1908 - pàg. 360 

E qui diners ajustarà | per satisfer altre desig, | de grosser passa molt lo mig, A mi 
acorda un dictat, 1908 - pàg. 361 

No vull dir pus d'ací avant | per no ser dit feixuch per lonch; | per ço lo meu parlar 
estronch, A mi acorda un dictat, 1908 - pàg. 364 

E yo no·m puch aconortar, | ans prench tot giny per no sentir | los grans afanys qui·m 
sent venir | en part venguts per no gosar, Ya no esper que sia amat, 1908 - pàg. 366 

Car no·m so mes en assajar | d’esser lo mils nat en ahuyr, | per no poder mi enardir | 
en passions d’amor mostrar, Ya no esper que sia amat, 1908 - pàg. 366 

Mas no serà l'om sabent de sonar | si·n algun temps no sona esturment, | car per 
voler sonar, lo nom no·s pren, | mas l'esturment sonant, bé acordar, L’ome pel mon no 
munta’n gran valer  Pages XXXII.  

Alguns paffats / donaren fi a mort | per escapar / als mals que·l món aporta, Alguns 
paffats/donaren fi amort, foli 38. 

No compenfant / com en ell és la falta | per no domdar / l’apetit no fartable, Nom 
clam d’algú / que’n mon mal haja colpa, foli 174 v.º. 

Dant afalach / y axi mateix la’mpenta | per nos lançar / a l’apetit fenfible, La vida’s 
breu / el art fe moftra longa, foli 163 v.º. 

Axi m’a pres dues dones amant, | mas elegesch per haver d’Amor vida,  pàg. 32 

Mon derrer be, ja eren castigats | los meus volers a james don’amar. | Per vos amar, 
yo·ls vull licenciar,  pàg. 47 

E si ’n lo cel Deu me vol allogar, | part veura Ell, per complir mon delit,  pàg. 59 

Penedint vos com per poqua merce | mor l’ignoscent e per amar vos martre: | cell 
qui lo cors de l’arma vol departre, | si ferm cregues que us dolrrieu de se,  pàg. 59 

E d’altra part faç pus que si matas | mil homens justs, menys d’alguna merce, | car 
tots mos ginys yo solt per trahir me; | e no cuydeu que·l jorn me n’escusas,  pàg. 89 

No se de qui haver pus honest clam; | per no errar, maldich vos egualment,  pàg. 110 

Ne se d’on ve, mas de por de natura | que no consent contra mort gran esforç, | e per 
aço contra mon cas m’esforç | per no complir la mia desventura,  pàg. 119 

Veniu plorant, ab cabells escampats, | ubers los pits per mostrar vostre cor | com fon 
plagat ab la sageta d’or | ab que Amor plaga·ls enamorats,  pàg. 123 

E mostra·s clar portant aquell de luny | per fer unir dos cors en un voler,  pàg. 160 
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Per fer aço, lo seu cos mes per terra, | tolent de si tots delits qui·l torbassen; | elegir 
volch penses qui l’ajudassen, | a l’esperit, per fer a la carn guerra,  pàg. 217 

E virtuts son per fer a Deu paria,  pàg. 219 

Ans elegeix fugir per ser estort,  pàg. 227 

En bens mundans creu esser complit be, | volent morir solament per haver,  pàg. 230 

Por de pijor a molts fa pendre mort | per esquivar mal esdevenidor; | si be la mort 
ressembla cas pijor,  pàg. 234 

Aquests no llou, mas los de penssa sana, | volents morir per fer lur arma riqua,  pàg. 
235 

Amor e hoy, primeres pressions, | son termenats en delit o dolor; | a sguart de be lo 
cami es amor, | e per fogir dolor ne da rahons,  pàg. 246 

Parlar de tals larguament yo no cur, | mas d’altres folls saviessa mostrants, | 
comprant molt car treball, dolor e mort | per guanyar poch, e ’ncar aço no cert,  pàg. 
247 

Tals desigs sson trobats d’openio; | per no usar lo delit de raho, | sa voluntat, 
cerquant sson be·lls enclou,  pàg. 249 

Car per haver favor de folla gent | a grans despits e vergonya s’enpeny?,  pàg. 250 

Molt hom conech, cuytat, corrent al metge, | dient sos mals per fer sa vida larga,  
pàg. 254 

Ne pren aquell qui en lo mon treballa | per conseguir ab que lo voler farte,  pàg. 258 

Volent tot be, no·l troben ne partida; | per delitar, amargua dolor colen,  pàg. 261 

A ’lguns se pert per falta d’ignorança; | altres, sabens, per no tastar no preen,  pàg. 
262 

O gent del mon! Obriu los hulls per veure | com no es ver lo que veritat sembla,  pàg. 
276 

 

per + infinitiu d’acció no feta 
Tot ço que veig me porta en recort | lo mal present e lo qu’es per venir, Axi com cell 

/ quis parteix de fa terra, 1560 - foli 114 r.º. 

Quant dels paffats / llig alguns fets e guart | los per venir / gracia’Deu nos fan | com 
fon en temps / qu·al mon difpofts eftan, Si com lo Taur / se va fuyt per defert, 1560 - foli 
137 v. º. 

Yo li perdon / los mals que son paffats | e tots aquells difpots per ha venir, 1560 - 
CdA XIII, foli 14 ; 1884 - pàg. 47; 1888 - XIII, pàg. 23; 1908 - XIII, pàg. 34;  

Yo li perdon los mals que n’he passats, | e lo pressent y ells que son per venir; | 
acordat so per vos tant soferir, | puys que aquells sapia que sentats, Pagès CIX, pàg. 
Ferran 461 

 

per de règim + infinitiu 
car no m’esforç per mostrar mon talent,  pàg. 61 
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Detall de la divisió del 1908: 
Cants d'amor 
I. Qui no es trist de mos dictats no cur  31 
II. Aixi com cell qui desija vianda  32 
III. Algú no pot haver en si poder  34 
IV. Lo viscahí que 's troba en Alemaya  35 
V. Alt he Amor d' hon gran desig se engendra  36 
VI. Tan en amor ma pensa ha consentit  37 
VII. Clar es é mòlt á tot los amadors  38 
VIII. Ja de amor tebeu james jo sia  40 
IX. Si com un Rey senyor de tres ciutats  41 
X. No 'm pren axí com al petit vailet  43 
XI. Leixant apart l' estil dels trobadors  43 
XII. La mia pòr de alguna causa móu  45 
XIII. Dona si 'us am' no 'm graixcau amor  46 
XIV. Sens lo desig de cosa deshonesta  47 
XV. Tant he amat que mon grosser enginy  48 
XVI. Tots los desigs escampats en lo mòn  50 
XVII. Si apres grans mals un be 'm será guardat  51 
XVIII. No pens algú que 'm allarch en paraules  52 
XIX. Tot metje pren carrech de conciença  54 
XX. Si com aquell qui per sa infinitat  55 
XXI. Tal só com cell qui pensa que morrá  56 
XXII. Cervo ferit no desija la font  57 
XXIII. Colgen les gents ab alegria é festes  59 
XXIV. Prenme 'n axis com á patró qu' en plaja  60 
XXV. Oíu, oíu tots los qui be amats  61 
XXVI. Si com rictat no porta bèns ab si  62 
XXVII. ¿Qui, sinó es foll, demana si 'm enyor  64 
XXVIII. Axí com cell qui 'n lo somni es delita  65 
XXIX. Qui 'm mostrará la fortuna lloar  66 
XXX. Quins tan segurs consells vas encercant  68 
XXXI. Malventuros no déu cercar ventura  69 
XXXII. Cell qui d' altruy reb enuig é plaher  70 
XXXIII. Si Deu del cos la mia arma sostráut  72 
XXXIV. Alguns passats donaren si á mort  73 
XXXV. O mort qui ets de mòlts mals medicina  74 
XXXVI. Per mólt amar ma vida es en dubte  76 
XXXVII. Si com l' hom rich que per son fill treballa  77 
XXXVIII. Sobres dolor m' ha tolt l' imaginar  78 
XXXIX. Callen aquells qui d' amor han parlat  79 
XL. Veles é vents han mon desig cumplir  80 
XLI. Amor se dol com breument jo no muyr  82 
XLII. Leixe la sort lo seu variat torn  83 
XLIII. Si bé mostráu que mi no avorriu  85 
XLIV. Retíngam Dèu en mon trist pensament  86 
XLV. Lo jorn ha pór de perdre sa claror  89 
XLVI. No 's maravell algú perqué m' enyor  89 
XLVII. ¿Qui 'm tornará lo temps de ma dolor  91 
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XLVIII. En aquell temps sentí d' amor delit  93 
XLIX. No pot mostrar lo mòn menys pietat  95 
L. Mòlt he tardat en descobrir ma falta  95 
LI. Lla sò atés d' hon sò volgut fugir  97 
LII. A mal estray es la pena estranya  98 
LIII. Tant he amat que vinch en desamar  99 
LIV. ¿Hon es lo lloch hon ma pensa repose?  101 
LV. No guart avant, ne membre lo passat  102 
LVI. ¿Que 'm ha valgut contemplar en amor  104 
LVII. Vos qui sabéu de la Tortra costum  106 
LVIII. Ja tots mos cants me pláu metre en oblit  108 
LIX. Bé 'm maravell com l' aire no s' altéra  109 
LX. Ab vos me pot amor bén esmenar  110 
LXI. Jo 'm recort bé del temps tan delitós  110 
LXII. Lo temps es tal que tot animal brut  112 
LXIII. ¿Qui será aquell qui en amor contemple  113 
LXIV. Ab tal dolor com l' esperit s' arranca  116 
LXV. Coratje méu á pendre esforç mòlt tart  117 
LXVI. Lluny es lo temps que mon goig es complit  118 
LXVII. Ma voluntat amant vos se contenta  119 
LXVIII. No cal duptar que sens ulls pot hom veure  120 
LXIX. O vos mezquins qui sots terra jahéu  123 
LXX. ¿Qual será aquell qui fora si mateix  124 
LXXI. No só gosat en demanar mercé  130 
LXXII. Si en algun temps me clamí sens rahó  131 
LXXIII. ¿Perqué m' es tolt poder deliberar?  134 
LXXIV. Clamar no déu qui mal cerca si l' troba  136 
LXXV. Malamént viu qui delit pert de viure  137 
LXXVI. O fort dolor jo 't prech que mi perdons  139 
LXXVII. Puix m' he penit, senyal es cert que baste  141 
LXXVIII. Mes voluntats en grant part descordants  144 
LXXIX. Als fats coman tot quant será de mí  145 
LXXX. Sia cascú per ben oir atent  146 
LXXXI. Si col malalt qui 'l metje lo fá cert  148 
LXXXII. Aquesta es perdurable dolor  149 
LXXXIII. Axí com cell qui 's parteix de sa terra  151 
LXXXIV. Cert es de mi que no me 'n cal fer compte  152 
LXXXV. Malehit lo jorn que 'm fón donada vida  156 
LXXXVI. Mon bon senyor, puix que parlar en prosa  159 
LXXXVII. Tot entenent amador, mi entenga  161 
LXXXVIII. Mentre d' amor sentí sa passió  171 
 
 
Estramps 
I. Fantasiant amor á mi descobre  172 
II. No sech lo temps mon pensamènt inmoble  174 
III. Los ignorants amor é sos exemples  175 
IV. Lo cinquen péu del moltó ab gran cura  177 
V. Per lo camí de mort he cercat vida  184 
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Esparças 
I. Si 'm demanáu lo grèu turmènt que pas  186 
II. Tot laurador es pagat del jornal  186 
III. Axí com cell que 's veu prop de la mort  187 
IV. Si col malalt que llonch temps ha que jau  187 
V. Quant plau á Dèu que la fusta peresca  187 
VI. Jo só aquest é puch me dir mezqui  187 
 
 
Demandes 
Entre 'ls ulls é les orelles  188 
Quant mes amáu tant mes temor teniu  188 
 
 
Cants de mort 
 
 
I. Aquelles mans que james perdonaren  193 
II. O quant es foll qui tem lo forçat cas  199 
III. ¿Qui será aquell del mòn superior  201 
IV. Que val delit puix no es conegut  204 
V. Si per null temps creguí ser amador  206 
VI. La gran dolor que llengua no pot dir  208 
VII. Cobrir no puch la dolor que 'm turmenta  209 
 
 
Estramps 
Puix me trob sol en amor, á mi sembla  220 
 
 
Cants morals 
 
 
I. Si com lo Taur se vá fuyt per desert  227 
II. Pujar no pot algú en mòlt valer  229 
III. Molts homens oig clamarse de fortuna  230 
IV. Jo crit lo be si en algun lloch lo sé  231 
V. Vólgra ser nat cent anys ó pus atrás  233 
VI. Pór de pijor á mólts fá pendre mort  234 
VII. Mólt me par be que péns del altre món  235 
VIII. Aquell ateny tot quant atenyer vol  238 
IX. Lo tot es poch çó perque treballám  240 
X. La vida es bréu é l' art se mostra longa  252 
XI. Entre amor so posat é fortuna  259 
XII. No 'm clám d' algú qu' en mon mal haja colpa  264 
 
 
Estramps 
I. Pahor no sent que sobres laus me vença  268 
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II. Qui de per si ne per Deu virtuts usa  269 
 
 
Cant espiritual 
Estramps 
Puix que sens tú algú á tú no basta  279 
 
 
 

Ab molta raho me desanamore, 1908 - DiR, pàg. 214 
Adeu siau, vós, mon delit, 1908 - pàg. 335 
A mi acorda un dictat, 1908 - pàg. 346 
Ya no esper que sia amat, 1908 - pàg. 365 
 
Vengut es temps que sera conegut     Pagès XXX, 2011, pàg. 308     
L’ome pel mon no munta’n gran valer  Pagès XXXII, 2011, pàg. 309    
Tots los delits del cors he ja perduts,Pagès CXXIIa,  pàg. 310 
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Curial y Güelfa. Novela catalana del quinzen segle publicada a despeses y 
per encarrech de la Real Acadèmia de Buenas Letras» per Antoni Rubió y 

Lluch soci numerari de dita corporació, Estampa de E. Redondo, Barcelona, 
1901. 

Curial e Güelfa, Introducció i edició filològica per Antoni Ferrando, 
Toulouse, Anacharsis Éditions, 2007 

Manuscrit del Curial e Giielfa, (ms. 9750 de la Biblioteca Nacional de Madrid) 
 

Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  98 per a que 5 per+S.N.+a+inf 0  

per+inf. causal 19 per+inf. final 106 per+inf. de dest. 92 per+inf.d’immediatesa 0

per+inf. d’acció no feta 6 per+inf. d’acció retribuïda 0 per de règim + infinitiu 2  

per tal com 0 per ço com  30 per ço car 0 per tal car 0

per ço 46 per raó de 13 per qui 2 ço perque relatiu 2

per què relatiu A.nom. 9 per què relatiu A.orac. 384 per què interrog. dir. 39 per què interrog. indir. 4

perquè causal 53 perquè final 13 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 31

Per tal que 1 per ço que  59 per tant 2  

per tostemps 2 per null temps 1 Si per aventura 92 per altres valors 1.404

 

Els exemples poats del text de Ferrando (comprovats al manuscrit) figuren en roig 
 
2 casos introduint un circumstancial de lloc 

Lo scriui requirint lo de batalla per a dauant lo Rey Danglaterra, pàg. 466 
Cercat couinent loch per a les sues tendes, pàg. 479 

 
24 introduint un circumstancial de temps: 

Que si tu en algun  temps per servidor meu te publicaràs, me perdràs per a tots 
temps et priuare del be que tu esperes, pàg. 16 

Yo tench en aquesta encontrada assats gran e molt bona heretat, de lo qual 
sus ara per a tots temps vull que siats senyor, pàg. 37 

E semblantment aquells qui la acusauen, e fossen deuant ell per al dia de sant 
March, que es a vint e cinch dies dabril, pàg. 39 

Lo Duch fonch molt content, e per al dia assignat fonch dauant Lemperador, 
pàg. 39 

E certifich vos que molts Duchs e Comtes e altres grans senyors, sabent aço 
saparellen per a lo primer jorn de juny segons es dit, pàg. 71 

Vengueren a Curial e digueren li quinys paraments volia que fessen per a·l dia 
de la batalla e quines cotes d’armes, pàg. 103 

Feren fer los paraments e tot ço que mester hauien per a aquell jorn, pàg. 104 
Es ver que tot hom guarda los paraments e altres arreus per a quant lo Rey hi 

sia e la cort serà plena, pàg. 191 
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Vos pregam que vullats acceptar nostra primera pregària, ço és, que axí com sóts 
tots justats, passat lo torneig per a vuy, vos plàcia venir sopar e reposar a nostres 
tendes, pàg. 192, foli 94 r.º (pàg. 224) 

Hoc certes, dix lo haraut, mills que quantes ne vistes fins aci, emperò moltes 
ni ha que sestogen per a quant la cort serà plena, pàg. 193 

Si ho acordassets açi deuriets aparellar totes les coses que hauets necesaries 
per a quant hi serets, en manera que res nous fallega, pàg. 193 

E lo Comte de Poytieus los farà huy tal joch que per a tota lur vida los deurà 
recordar, pàg. 212 

Lo Caualler de les spases e a la sua noble companyia, que oyt ço que ell ha 
ordonat nosaltres exim del torneig per a vuy, que certes noy feriren colp, pàg. 
223 

Lo Rey de França volgué licenciar lo torneig per a aquell jorn, pàg. 225 
Vista la malenconia dels cauallers, de la qual ell tenia sa part, li plaurà lo dia 

de la batalla veure per a quant es caseu, pàg. 256 
E li plagues trametre li un companyo per a aquella jornada, pàg. 258 

E axi caseu saparellaua per a la jornada lo pus honorablement que podia, 
pàg. 268 

E axi sen anaren caseu a sa part, aparellantse per a la jornada que era molt 
prop, pàg. 270 

E axi ell morra en esta plaça e serà desonrat per a tots temps. 274 

Dient que lo primer jorn que per seruidor seu te publicaries la perdries per 
a tots temps, pàg. 345 

No pot ésser; e si veen que no la prens com tes oferta, per ventura serien 
indignats mhonablement contra tu e hauries la perduda per a tots temps, pàg. 
377 

Pensa que per tu haurie la mort, o al menys sèrie destruït per a tot temps, pàg. 
414 

E per ço torna a rescriure que axi com deuien venir a la sua festa lo primer 
dia de Maig, venguessen per al dia de Santa Maria Dagost primer vinent. E axi 
torna a rescriure a tots que per a lo dit jorn li volguessen fer honor, e tots 
respongueren ésser contents, pàg. 472 

 
25 introduint un benefactiu: 

Ella nach molt gran plaer, e de present trames a Milà per armurers e feu fer arneses 
per a  Curial e per a·l caualler, pàg. 25 

¿Mas perquè desige yo mal per a Laquesis; qual es la donzella que sentiment 
hage que de Curial nos altas, veent lo en lo punt que yol he mes?, pàg. 86 

Fer e aquella toldria la qüestió car lo un dells hi morria, e d’aqui auant la 
Guelfa romandria per a l’altre si ella ho volgués, pàg. 100 

Trames a dir a Curial que li donas lo lit e los paraments de Laquesis, axi com 
los li hauia donats, car ella·ls volia per a si, pàg. 102 
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En la cort del Rey me trobarets si serè viu, e lices trobarets per a vos e a mi, 
pàg. 164 

Un caualler sol sens alguna companyia e volguem pendre la donzella per la 
costuma del realme, que per a mi conuengue junyir ab ell, e encontram ab tal 
virtut quem derroca ensems ab lo cauall, pàg. 171 

Aquest cauall es scapat a algun caualler, prenets lo e sie guardat per a son 
senyor; 177 

Yous promet que aquests quatre tenen recapte per a altres quatre, los millors 
d’ells, pàg. 181 

E mes los digueren, que si lo jorn següent tornauen al torneig, malay vindrien 
per a ells, car lo Duch D’orleans hauia votat, no entendre sinó en ells solament, 
pàg. 204 

Festa se torba e dix entre si matexa: per ventura mal braçalet serà aquest per 
a aquell quil li ha donat, pàg. 211 

Emperò molts los reprenian qui deyen que no ho feyan sinó per retenir per a 
si, cas que los cauallers no tornassen, pàg. 239 

E si vos be hi voliets pensar, Monferrat massa es streta cosa per a vos, segons 
ço que la Guelfa entén a fer, pàg. 243 

E axi si vosaltres per a la Guelfa cercats matrimoni, no anets pus auant, car 
trobat lauets en Curial si ells volen, pàg. 303 

E nons marauellam que ho diguem, car Curial, seguint la costuma dels 
homens jouens, per donar se fauor, segons dien, ha parlades coses que per a tan 
noble caualler com ell, pàg. 311  

Nos fa menció; mas per a vos fora mills nulls temps hauerlo vist, pàg. 312 

Et mes en orde de be hauer e a propries despeses ta aportat al estat en que 
est, e ha comprada per a tu honor e fauor a molt gran preu, pàg. 343 

Ixla a cami; pren la mentre has temps; aquesta no la furtes a degu, car per a 
tots es e tua es, no la perdés, pàg. 355 

Hauria yo poch seny que de tal com tu prengués consell; car noi haguist per a 
tu quant laguist obs. e vols lo donar ami que noi te deman, pàg. 381 

E si yo per estoiarme per a tu entens que dege morir, almenys hage en tu spirit 
de pietat, pàg. 420 

CAMMAR, estoia aquexa moneda per a tu e vulles te esforçar, car yo no vull 
exir de catiu, pàg. 433 

Ladonchs Curial, qui vuyt mília hòmens d'armes havia per a sí estojats, pàg. 364, 
foli 212 v.º (pàg. 485) 

Vos prega vullats pendre pacientment aquest petit present, lo qual per a ell a 
donar e a uos a pendre, pàg. 490 

Sabien que per a ell e sos cauallers eren estats fets preciosos peraments, pàg. 
499 

La qual nulls temps lo hauia vist en torneig, se abilla es mes en tan gran punt 
que per a lo maior Rey del mon fora molt, pàg. 505 
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34 introduint un complement nominal de destinació:  

E dich vos que si cent cossos hauets, volent fer segons començats, nous en 
sobraria un per a la mia jornada, pàg. 33 

La qual per lo germà fonch reebuda honorablement, assignant-li una e la pus bella 
part de son palau per a la sua estaja, pàg. 41, foli 2 r.º (pàg. 7) 

Curial, marauellant se molt de ço que veya dix: — Certes yo anch no viu per a 
liça e per a cambra sinó aquest, e per ma fe es gran dan de tot lo mon que aquest 
non es senyor, pàg. 51 

E Curial féu fer liurees, paraments molts richs e altres coses per a la jornada, pàg. 
53, foli 9 v.º(pàg. 25) 

Entre tant tractaria entre ells que lo debat se lleuas sens batalla, e assignals 
de volentat de les parts per a la batalla, lo dia de Sant Johan, qui era molt prop, 
pàg. 99 

Dins los quals pochs dies lo marquès se treballà molt en toldre la qüestió, emperò 
nulls temps hi pogué donar recapte, ans totavia s’aparellava cascú lo mills que podia 
per a aquella jornada, pàg. 102, foli 38 r.º(pàg. 99) 

Emperò, en res gentil de la persona, mas sí havia lo cor tan alt que assats fóra estat 
per a un rey, pàg. 107, foli 41 r.º (pàg. 106) 

¿Que fa aqueix mal home? —Senyora, respos Melchior, aparellas per a la 
batalla. — ¿E quinys paraments ha fets? dix la Güelfa . Respos Melchior: — 
Blanchs ab creus de Sant Jordi, tals com los altres companyons seus, pàg. 107 

Totes les altres coses que hauian mester per a la batalla, pàg. 109 

Melchior feu gran aparell de confits de çucre e de preciosos vins per a la 
collacio, pàg. 112 

Entrell e Melchior ordonaren totes les coses necessàries per al cami, pàg. 127 

Loncle respos que era content, perquè Carles de Monbru saparella per a la 
batalla, pàg. 174 

Respos lo Rey: —Temps hi haurà per a tot, pàg. 200 

Festa en aquelles, fonch reebuda molt honorablement, car la veren tant 
ricament ornada, entant que per a la maior de totes hi hauia assats, pàg. 200 

E vos senyor, tenits petita companyia per a tant com haurets a fer, pàg. 207 

En nom de Deu, dix Festa, tals son ells que per a liça e per a cambra son 
disposts, pàg. 228 

La donchs Melchior li dix com la Guelfa manaua que sen tornas ab ell en 
Monferrat e Curial romangués en Paris e axi ques aparellas per al cami, pàg. 
242 

Los donarà entendre quels fora millor hauer pau, e asignals lo dia de Sant 
Jordi per a la batalla, pàg. 256 

Delibera no pendre companyo en tot lo realme de França, no obstant que 
molts se oferien a ell per a aquella batalla, pàg. 258 
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Fonch tan alegre que no sabia on sestaua de goig, e aparellas per a la 
jornada lo pus honradament que pogué, pàg. 268 

Comptes e grans Barons e caseu dix públicament que tan gentils dos 
companyons per a una lliça no hauien vist com Curial e Aznar eren, pàg. 279 

E exint ab ells, sengles molt belles hacanees e argent per al despens, 
graciosament los dona, pàg. 305 

Serien be per dir, e per a vostra honor vos seria mester queus costas tot quant 
hauets, pàg. 311 

Curial, axi com solia, trames a Melchior de Pando per argent per a son 
despens, pàg. 313 

Massam costaria Curial si per ell perdia laltra mon, e ço que los pobres de 
Deu deuen hauer, donas tots temps a ell, per a despendre en oradures, pàg. 314 

Abans que sia sabuda la desfauor que he trobada açi vull cercar remey per a 
la vida, la qual perdria de dolor si mes auant açi staua, pàg. 320 

Que les dites Muses disputaren una delles, e les Pierides semblantment altra 
de lurs germanes, les quals disputassen, e aquella que mills ho faria, guanyas 
per a la sua part la victorià, pàg. 324 

E hages per clar que encara que ell hage sostenguda algun poch la navigacio 
d’aquest caualler, ell l’estoge per a maior mal que toldre-li aqueix petit troç de 
fust en que nauega, pàg. 368 

Perquè fent venir un altre jupo, mediren los e trobaren que abdosos foren fets 
per a un cors, pàg. 407 

E dix li com eren catius ell e un caualler ab qui ell estaua e com tenien dines 
per a reembres, pàg. 438 

Treballant en fer peraments e moltes altres coses per a la gran festa, pàg. 490 

Lo rey, qui era senyor de molt gran providència, acordà jornada per a les noces, e 
no volgué que allí pus se tornejàs, pàg., 382, foli 224 r.º (pàg. 513) 

 
2 introduint un interrogatiu 

¿Per a qui les guardaues?, pàg. 357 

Certes jo no veure lo jorn següent. ¿A mal home, e per a qui te yo fet!, pàg. 85 

 
10 introduint un infinitiu de destinació  

Fill meu vet aci una partida de mos bens; pren ne aton plaer tant com te sera vijares 
que hages menester per a metre’t en bon estat, pàg. 10 

Que posat que Curial sia bon caualler, al Duch no fallirà qui li diga que 
Curial no es per a fer matrimoni ab sa filla, pàg. 86 

Que tan poca festa feya ell de un caualler per a combatre, com vos fariets 
daquexa vanya, pàg. 89 

E axi stigueren tots justats en Melu quatre jorns e après Melchior e Festa se 
ordonaren per a partir, pàg. 242 
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Que nulls temps lo Marques hauia haut temps per a fer sos fets fins ara, pàg. 
271 

Cercà manera no sens gran perill, com anas e de fet ana, e lo jorn assignat 
per a fer la batalla comparegue dauant lo capità de Bordeu prest per fer la dita 
batalla, pàg. 296 

No sab ella be ço que yo aparell per a seguirla, sinó pus pereosament se 
mouria per venir a mi, pàg. 332 

E aquell caualler delitauas molt en aquella casa, e compra aquells dos catius 
per a conrear aquell ort e aquelles terres, pàg. 400 

Faraig los anaua a veure, e ells se clamauan del mal menjar e de la poca cura 
que hauien dells, e Faraig tantost manaua quels fos donat a menjar, reptant les 
que no eren per a pensar dos catius, pàg. 411 

Audalla respos que la donzella a present staua en tal punt, que no era per a 
seruir a ell en alguna manera, pàg. 419 

 
1 introduint un infinitiu impulsivofinal. 

E abans que vengués lo temps s’aparella per a partir, pàg. 25  

 

En l’exemplar del Curial editat per Ferrando (1425-1448 Curial e Güelfa, 
introducció i edició a cura d'Antoni Ferrando, Tolosa de Llenguadoc, 
Anacharsis, 2007) podem trobar encara 7 exemples més de per a. Són els 
següents: 

 
Curial e Güelfa, Introducció i edició filològica 
per Antoni Ferrando, Toulouse, Anacharsis 

Éditions, 2007 

Tex de l’edició d’Antoni Rubió y Lluch, 1901 

001 La qual per lo germà fonch reebuda 
honorablement, assignant-li una e la pus bella part 
de son palau per a la sua estaja, pàg. 41, foli 2 r.º 

La qual per lo germà fonch reebuda 
honorablement, assignant-li una e la plus bella 
part de son palau per la sua estaia, pàg. 7 

002 Lo cavaller malalt s'esforçà e en breus dies fonc 
restituït a sanitat. E Curial féu fer liurees, paraments 
molts richs e altres coses per a la jornada, pàg. 53, 
foli 9 v.º 

Lo caualler malalt s’esforça e en breus dies 
font restituit a sanitat. E Curial feu fer liurees. 
peraments molts richs e altres coses per la 
jornada, pàg. 25 

003 Dins los quals pochs dies lo marquès se treballà 
molt en toldre la qüestió, emperò nulls temps hi 
pogué donar recapte, ans totavia s’aparellava cascú 
lo mills que podia per a aquella jornada, pàg. 102, 
foli 38 r.º 

Dins los quals pochs dies lo Marques se 
treballa molt en toldre la qüestió, emperò nulls 
temps hi pogué donar recapte, ans tota via 
saparellaua caseu lo mills que podia per aquella 
jornada, pàg. 99 

004 qui ab ell combatia no·s devia tenir per segur; 
no era, emperò, en res gentil de la persona, mas sí 
havia lo cor tan alt que assats fóra estat per a un 
rey, pàg. 107, foli 41 r.º 

qui ab ell combatia nos deuia tenir per segur. 
No era emperò en res gentil dela persona, mas 
si hauia lo cor tan alt que assats fora estat per 
un Rey, pàg. 106 

005 e per ço nosaltres, si en enuig no us ve, vos 
pregam que vullats acceptar nostra primera 
pregària, ço és, que axí com sóts tots justats, 

e per ço nosaltres si en enuig nous ve, vos 
pregam vullats acceptar nostra primera pregaria 
ço es que axi com sots tots justats, passat lo 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

785

passat lo torneig per a vuy, vos plàcia venir 
sopar e reposar a nostres tendes, pàg. 192, foli 
94 r.º 

torneig per avuy, vos placia venir sopar e 
reposar a nostres tendes, pàg. 224.  

006 vengueren los exploradós faent relació que tots 
los turchs eren en la batalla e no y havia embosca 
alguna, ladonchs Curial, qui vuyt mília hòmens 
d'armes havia per a sí estojats, pàg. 364, foli 212 
v.º 

a Curial vengueren los exploradors faent 
relació que tots los Turchs eren en la batalla, e 
noy hauia embosca alguna. Ladonchs Curial, 
qui vuyt milia homens darmes hauia per asi 
estoiats, pàg. 485 

007 Lo rey, qui era senyor de molt gran 
providència, acordà jornada per a les noces, e no 
volgué que allí pus se tornejàs, pàg., 382, foli 224 
r.º 

Lo Rey, qui era senyor de molt gran 
prouidencia, acorda jornada per les noces e no 
volgué que alli pus se torneias, pàg. 513 
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En canvi, a la pàgina 171 del text de Rubió hi ha un «per a mi» que no 
recull Ferrando ni apareix al manuscrit: 

Encontre un caualler sol sens alguna companyia e volguem pendre la donzella 
per la costuma del realme, que per a mi conuengue junyir ab ell, e encontram ab 
tal virtut quem derroca ensems ab lo cauall, e lo cauall cayguem sobre aquesta 
cama en manera que lami rompé en dues peces, pàg. 171 

Encontrí un cavaller sol, sens alguna companyia, e volgué’m pendre la donzella 
per la costuma del realme, per què a mi covengué júnyer ab ell; e encontrà’m ab tal 
virtut, que·m derrocà ensems ab lo cavall, o lo cavall caygué’m sobre aquesta cama, 
en manera que la’m rompé en dues peces, 154, foli 70 r.º 

 
 

Text de Ferrando (per a): 
E la pus bella part de son palau per a la sua estaja. E sovén la feya venir a menjar , 

pàg.  41 
Ton plaer tant com te serà vijares que hages mester per a metre·t en bon estat, e no 

penses que, perquè , pàg.  43 
En algun temps per servidor meu te publicaràs, me perdràs per a tots temps e·t 

privaré del bé que tu speres , pàg.  47 

E, près comiat, a la sua posada se n’anà e, significat tot lo cas per Melchior a la 
Güelfa, ella n’ach molt gran plaer, e de present tramés a Milà per armurers e féu fer 
arneses per a Curial e per al cavaller. , pàg.  53 

Present tramés a Milà per armurers e féu fer arneses per a Curial e per al cavaller. 
Lo cavaller malalt s’esforçà , pàg.  53 

Curial féu fer liurees, paraments molts richs e altres coses per a la jornada. E, abans 
que vengués lo temps, s’aparellà , pàg.  53 

La jornada. E, abans que vengués lo temps, s’aparellà per a partir. Lo marquès lo 
confortà molt a ben obrar e , pàg.  53 
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Havíets, volent fer segons començats, no us en sobraria un per a la mia jornada; 
tants porien ésser los inconvenients que·ns , pàg.  58 

Assats gran e molt bona heretat, de la qual susara per a tots temps vull que siats 
senyor. E com açò sie , pàg.  61 

E de present scriví al duch que de continent vengués, menant en sa companyia la 
duquessa e semblantment aquells qui la acusaven, e fossen devant ell per al dia de 
sanct March, que és a vint-e-cinch dies d’abril car aquí havia dos cavallers qui volien 
defendre per batalla la honor de la duquessa. , pàg.  63 

Lo duch fonch molt content, e, per al dia assignat, fonch davant l’emperador 
acompanyat de molts barons e altra gent notable. , pàg.  63 

Dix: —Certes yo anch no víu per a liça e per a cambra sinó aquest, e per ma fe és 
gran dan , pàg.  71 

De ço que veya, dix: —Certes yo anch no víu per a liça e per a cambra sinó aquest, e 
per ma , pàg.  71 

E comtes e altres grans senyors, sabent açò, s’aparellen per a lo primer jorn de juny, 
segons és dit, a cavalcar , pàg.  83 

Yo no veuré lo jorn següent. A, mal home! ¿E per a qui t’é yo fet? Certes, Laquesis 
no m’avia , pàg.  93 

Lo qual morré certament. Mas ¿per què desige yo mal per a Laquesis? ¿Qual és la 
donzella que sentiment hage que de , pàg.  94 

Duch no fallirà qui li diga que Curial no és per a fer matrimoni ab sa filla, e yo no 
crech que , pàg.  94 

Ultrança, que tan poca festa feya ell de un cavaller per a combatre, com vos faríets 
d’aquexa nanya? E més, que , pàg.  95 

Sens batalla; e assignà·ls de volentat de les parts, per a la batalla, lo dia de sant 
Johan, qui era molt , pàg.  102 

Recapte, ans totavia s’aparellava cascú lo mills que podia per a aquella jornada. 
Boca de Far dix al marquès: —Marquès, vejats , pàg.  102 

Ells hi morria, e d’aquí avant la Güelfa romandria per a l’altre si ella ho volgués. 
Venint la ora del , pàg.  103 

Axí com los li havia donats, car ella·ls volia per a sí, e semblantment li trametés les 
robes e altres joyells , pàg.  104 

Los cathalans vengueren a Curial e digueren-li quinys paraments volia que fessen 
per al dia de la batalla e quines cotes d’armes Curial, qui stava tot desesperat e en res 
d’açò no pensava, dix: —Senyors cavallers, yo tench lo cor en altra part, e per res no 
poria a present pensar en axò; e axí, prech-vos que vosaltres ho façats, car yo·n seré 
content. , pàg.  105 

Feren fer los paraments e tot ço que mester havien per a aquell jorn. Emperò eren 
malcontents que Curial se era tant , pàg.  105 

Sí havia lo cor tan alt que assats fóra estat per a un rey. Tal era l’altre cavaller 
d’Oluge Mas , pàg.  107 
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—¿Què fa aqueix mal home? —Senyora —respòs Melchior—, apparella·s per a la 
batalla. —¿E quinys paraments ha fets? —dix la Güelfa. , pàg.  108 

Lurs arnesos e totes les altres coses que havien mester per a la batalla. L’abadessa 
que ho sentí, près comiat de , pàg.  109 

Gran aparell de confits de çucre e de preciosos vins per a la col·lació; e, ab tant, los 
cavallers foren venguts, e , pàg.  111 

CURIAL PREN COMIAT DE LA GÜELFA] Vengut, adonchs, Curial a la sua 
posada, abans que dormís, entr’ell e Melchior ordonaren totes les coses necessàries per 
al camí, e despuys anaren dormir. , pàg.  124 

Del rey me trobarets si seré viu, e lices trobarets per a vós e a mi, e yo, que us 
seguiré de , pàg.  150 

Que era content. Per què Carles de Monbrú s’aparellà per a la batalla, e trameteren 
lo nan al cavaller, que s’, pàg.  157 

és scapat a algun cavaller; prenets-lo e sie guardat per a son senyor. Per què los 
escuders corregueren al cavall; mas, , pàg.  159 

En parria? Yo us promet que aquests quatre tenen recapte per a altres quatre, los 
millors d’ells [2.28. CURIAL TRAMET FESTA , pàg.  162 

és ver que tothom guarda los paraments e altres arreus per a quant lo rey hi sia e la 
cort serà plena. , pàg.  169 

Acordàssets, ací deuríets aparellar totes les coses que havets necessàries per a quant 
hi serets, en manera que res no us fàllega. , pàg.  171 

Fins ací, emperò moltes n’í ha que s’estogen per a quant la cort serà plena. E ab 
tant, près comiat, , pàg.  171 

Honorablement, car la veren tan ricament ornada, en tant que per a la major de 
totes hi havia assats, e veren que , pàg.  176 

Qui stan ací prop. Respòs lo rey: —Temps hi haurà per a tot. Segueren-se a dinar, 
egualment e sens diferència, sinó , pàg.  176 

Si lo jorn següent tornaven al torneig, mala y vindrien per a ells, car lo duch 
d’Orleans havia votat no entendre , pàg.  178 

Honor de la plaça; e vós, senyor, tenits petita companyia per a tant com haurets a 
fer, car, si vós sabíets les , pàg.  180 

Dix entre sí mateixa: —Per ventura mal braçalet serà aquest, per a aquell qui·l li ha 
donat. [2.43. PREPARATIUS DEL DUC , pàg.  183 

Lo comte de Poytieus los faran huy tal joch que per a tota lur vida los deurà 
recordar. Lo duch d’Orleans , pàg.  184 

Oyt ço que ell ha ordonat, nosaltres exim del torneig per a vuy, que certes no y 
ferirem colp. E axí, tornaren , pàg.  191 

és, que axí com sóts tots justats, passat lo torneig per a vuy, vos plàcia venir sopar e 
reposar a nostres tendes. , pàg.  192 

Cosa alguna. Lo rey de França volgué licenciar lo torneig per a aquell jorn, la qual 
cosa sentint, lo cavaller de les , pàg.  193 
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—En nom de Déu —dix Festa—, tals són ells que per a liça e per a cambra són 
disposts; e yo us , pàg.  195 

—dix Festa—, tals són ells que per a liça e per a cambra són disposts; e yo us 
promet que, si ells , pàg.  195 

Reprenían, qui deyan que no ho feyan sinó per retenir per a sí, cas que los cavallers 
no tornassen; e sobre açò , pàg.  202 

Ladonchs Melchior li dix com la Güelfa manava que se·n tornàs ab ell en Monferrat, 
e Curial romangués en París; e axí, que s’aparellàs per al camí. , pàg.  204 

Vós bé hi volíets pensar, Monferrat massa és streta cosa per a vós, segons ço que la 
Güelfa entén a fer; e , pàg.  205 

Melú, quatre jorns, e aprés Melchior e Festa se ordonaren per a partir. Plorava 
Festa agrament e no·s podia consolar; mas, , pàg.  205 

Sa part, li plaurà lo dia de la batalla veure per a quant és cascú, e que per ventura 
ells voldrían no , pàg.  214 

Haver pau. E assignà·ls lo dia de sant Jordi per a la batalla. Passat aquell jorn, 
tantost lo Sanglier, per un , pàg.  214 

De França, no obstant que molts se oferien a ell per a aquella batalla, ans scriví al 
rey d’Aragó denunciant-li , pàg.  215 

Qual ell era, e li plagués trametre-li un companyó per a aquella jornada. Lo rey 
d’Aragó hach molt gran desplaer , pàg.  215 

No sabia on s’estava de goig; e aparellà·s per a la jornada lo pus honradament que 
pogué. Dins aquest temps , pàg.  221 

Que no·ls scoltaria pus. E axí cascú s’aparellava per a la jornada lo pus 
honorablement que podia; la qual, com , pàg.  222 

Axí se n’anaren cascú a sa part, aparellant-se per a la jornada, que era molt prop. , 
pàg.  223 

Camí, e que nulls temps lo marquès havia haüt temps per a fer sos fets sinó ara; 
oferint-se com al marquès , pàg.  224 

E axí, ell morrà en esta plaça o serà desonrat per a tots temps. E si per ventura és lo 
contrari, ab , pàg.  226 

Barons, e cascú dix públicament que tan gentils dos companyons per a una lliça no 
havien vists com Curial e Aznar eren; , pàg.  229 

Com anàs; e de fet anà. E lo jorn assignat per a fer la batalla comparegué davant lo 
capità de Bordeu, prest , pàg.  241 

Temps cavaller valgué més que aquest. E axí, si vosaltres per a la Güelfa cercats 
matrimoni, no anets pus avant, car trobar , pàg.  245 

E, exint ab ells, sengles molt belles hacanees e argent per al despens, graciosament 
los donà; les quals coses prenent los ancians, contents ultra manera, humiliant e 
obligant-se a ell molt, d’ell se partiren. , pàg.  246 

Tan noble cavaller com ell, serien bé per dir, e per a vostra honor vos seria mester 
que us costàs tot quant , pàg.  251 
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Per donar-se favor, segons dien, ha parlades coses que, per a tan noble cavaller com 
ell, serien bé per dir, e , pàg.  251 

Com pertany a bon cavaller, no·s fa menció; mas, per a vós, fóra mills nulls temps 
haver-lo vist. Respòs ella: , pàg.  251 

Axí com solia, tramés a Melchior de Pandó per argent per a son despens. Melchior li 
respòs que no ho gosaria fer, , pàg.  252 

Pobres de Déu deuen haver, donàs tots temps a ell, per a despendre en oradures. 
Assats li hé donat, si ho ha , pàg.  252 

Sabuda la desfavor que hé trobada ací, vull cercar remey per a la vida, la qual 
perdria de dolor si més avant , pàg.  256 

La tema; no sab ella bé ço que yo aparell per a seguir-la sinó pus pereosament se 
mouria per venir a , pàg.  264 

Les quals disputassen, e aquella que mills ho faria guanyàs per a la sua part la 
victòria. Per què, oydes les parts, , pàg.  267 

Aportat a l’estat en què ést, e ha comprada per a tu honor e favor a molt gran preu. 
De la , pàg.  273 

Primer jorn que per servidor seu te publicaries, la perdries per a tots temps. Donchs, 
tu sabs si és fama divulgada per , pàg.  274 

Mentre has temps: aquesta no la furtes a degú, car per a tots és e tua és. No la 
perdes. Ay de , pàg.  280 

Foren d’altri e són, o seran d’ací avant? ¿Per a qui les guardaves? Yo crec que no 
[ho] sabs. Pensa, , pàg.  281 

Algun poch la navigació d’aquest cavaller, ell l’estoge per a major mal que toldre-li 
aqueix petit troç de fust , pàg.  288 

Ventura serien indignats rahonablement contra tu e hauries-la perduda per a tots 
temps. Ara veuràs d’aquella celerada ço que desigist. , pàg.  293 

De tal com tu prengués consell; car, no l’haguist per a tu quant l’aguist obs, ¿e vols-
lo donar a , pàg.  296 

·s molt en aquella casa, e comprà aquells dos catius per a conrear aquell ort e 
aquelles terres; e, puys que·ls , pàg.  309 

Altre jupó, mediren-los e trobaren que abdosos foren fets per a un cors; e, sabuda la 
informació, com lo senyor d’, pàg.  312 

·ls fos donat a menjar, reptant-les que no eren per a pensar dos catius. La mare 
responia: —Bé par que més , pàg.  315 

Que per tu haurie la mort, o almenys serie destruït per a tots temps. , pàg.  317 
Donzella a present stava en tal punt que no era per a servir a ell en alguna manera; 

emperò que, com fos , pàg.  320 
Altra la del cor. E si yo, per estojar-me per a tu, entens que dege morir, almenys 

hage en tu algun , pàg.  321 

Fàtima: —Filla mia, estoja aquexa fortalesa del teu noble cor per a altre cas, que a 
aquest no·t poria profitar, ne , pàg.  323 
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Càmar, estoja aquexa moneda per a tu, e vulles te esforçar; car yo no vull exir , pàg.  
328 

Un cavaller ab qui ell estava, e com tenien dinés per a reembre·s e donaren-li altres 
mil dobles, pregant-lo , pàg.  332 

Tornat, per un haraut li scriví, requirint-lo de batalla per a davant lo rey 
d’Anglaterra com lo dit Guillalmes en , pàg.  352 

E per ço tornà a rescriure que, axí com devien venir a la sua festa lo primer dia de 
maig, venguessen per al dia de santa Maria d’agost primer vinent. , pàg.  356 

Primer vinent. E axí tornà a rescriure a tots que per a lo dit jorn li volguessen fer 
honor; e tots respongueren , pàg.  356 

Gent en aquell loch ajustada, axí mateix cercat covinent loch per a les sues tendes, 
benaventuradament atés. E ja tots aleujats, e , pàg.  360 

Alguna, ladonchs Curial, qui vuyt mília hòmens d’armes havia per a sí estojats, los 
quals encara no eren entrats en la , pàg.  364 

Vos prega vullats pendre pacientment aquest petit present, lo qual per a ell a donar e 
a vós a pendre és pobre , pàg.  367 

En altra, treballant en fer paraments e moltes altres coses per a la gran festa. E com 
lo temps ja s’acostàs , pàg.  368 

Abillat, e per ço no fonch conegut, car sabien que per a ell e sos cavalls eren estats 
fets preciosos paraments e , pàg.  373 

Se abillà e·s mès en tan gran punt, que per a lo major rey del món fóra molt, e ab 
trenta , pàg.  377 

Rey, qui era senyor de molt gran providència, acordà jornada per a les noces, e no 
volgué que allí pus se tornejàs, , pàg.  382 

Títols: 

A PREPARATIUS PER A LA BATALLA DAVANT L’EMPERADOR, , pàg.  62 

PREPARATIUS DEL REI D’ARAGÓ PER AL TORNEIG, , pàg.  181 

PREPARATIUS DEL DUC D’ORLEANS PER AL TORNEIG,. , pàg.  183 

DE SANTA MARIA DEL PUIG DEMANA A LA GÜELFA MERCÈ PER A CURIAL, 
, pàg.  376 

225 Per + infinitiu  

A19 per + infinitiu causal  

Aservits esplèndidament e copiosa de moltes viandes e preciosos vins, l’orde del 
qual convit lexaré, per no tenir temps. Aprés que foren dinats, los ministrers vengueren 
e comencen a cornar; e l', pàg. 74 

Car no·m par que per voler-vos bé ho hajam merescut. E dites aquestes paraules, no 
podent retenir les làgremes, plorà, pàg. 86 

E tu, per guardó, has morta a mi. Ay, que per fer bé tots temps haguí mal! Ay, Cloto! 
¿E per què no·m tornes ço que, pàg. 93 
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Dó gràcia que en altre tal cas com aquest que tenim entre mans, en lo qual per 
créxer ma honor vos metets, vos pusca yo socórrer e servir, car vós conexerets que a, 
pàg. 107 

E axí, plàcia-us per ésser tot sol, que li façam honor e l’acullam en nostra 
companyia. Curial respòs que, pàg. 175 

E axí, ella muntà en les loges; e, si tot la reyna li feya festa, per ésser gran senyora e 
strangera, emperò no la amava molt, pàg. 182 

Per què us suplica tant com pot, per ésser vengut ací en vostra companyia, e 
semblantment perquè us sie obligat tota la sua vida, pàg. 197 

Com no fos volentat sua aturar pus en aquell loch per no ésser conegut, ne tanpoch 
haurie plaer que als altres coneguessen. E axí·s tengué, pàg. 197 - 

L’altre per ésser parent e novell servidor, e que li era stada recomanada la donzella, 
la qual ell, pàg. 202 

Vostra valor mereix, ne segons que deguera, m’ó vullats perdonar, car no y hé fallit 
per voler, mas vullats-ho atribuir a la mia grosseria, que no y hé sabut fer pus, pàg. 206 

E, aprés que foren venguts, los dix públicament: —Curial, per ésser strangers 
vosaltres, no pensets que siats freturosos de favor ne que los altres hagen, de, pàg. 228 

Fóras estat content, aquesta casa te reebé e t’avançà metent-te en loch que altres, 
per ésser nats en major casa e ésser primers en lo servey, merexien mills que tu; 
emperò, pàg. 272 

Jesuchrist nostre senyor, qui per ésser de linatge reyal li pertanyia regne, e per ésser 
Déu era senyor de tot lo, pàg. 281 

Jesuchrist nostre senyor, qui per ésser de linatge reyal li pertanyia regne, e per ésser 
Déu era senyor de tot lo món, m’ó mostrà, qui volgué ésser pobre per, pàg. 281 

Donchs, ¿com se pot fer que per servir-lo ell li done pena? Obre los ulls, car frare, e 
aviva los sentiments, car, pàg. 282 

Descalça·t e segueix lo fill d’En Pere Bernadó, lo qual, per fer-se menor dels altres, 
és fet gran en los cels e gran en la terra, pàg. 283 

No vulles que perda la vida, que, per voler-te bé, no·m par t’ó hage merescut. Johan, 
torbat, respòs: —Càmar, digues-me, pàg. 321 

E si yo, per estojar-me per a tu, entens que dege morir, almenys hage en tu algun 
spirit de, pàg. 321 

Vet allí Càmar, la bella, que·s matà per ell, per ésser ell leal a tu e passant per tu 
infinits treballs. Ara yo·t man que, pàg. 372 

92 per + infinitiu destinació  

Adix que Curial no era nat sinó per servir a ella, e que ella ordonàs, que ell no havia 
a fer sinó obeyr-la, pàg. 47 

Pensant que en nostra vellesa siam venguts ací per ésser alcavots, la qual cosa a 
Déu no plàcia, que nós, qui en nostre jovent cuydam, pàg. 49 

Tot s’estremí e fonch ben prop de moure·s cuytadament sens altra deliberació per fer 
alguna novitat a aquells dos amants. Emperò l’altre ancian, lo qual Ambròsio era 
nomenat, pàg. 49 
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Donà-li una letra de la duquessa d’Ostalriche contenent que, des que ell ere partit 
per fer son romiatge, ella era stada acusada de adulteri, lo qual deyen que hauria 
comès ab, pàg. 52 

E que ja la boca obria per parlar, ella replicà: Vés-te·n no·m digues res: sies 
membrant de mi. E axí, pàg. 54 

La tristor dels dos amants volgués recitar per menut, faria lo libre molt gran, 
emperò per ésser breu ho lexaré: solament aquelles que·m par que sien molt 
necessàries, volent scriure a, pàg. 55 

Sí Déus me dó honor, volenterosament me entrevendria en aquest fet, per veure si hi 
poria fer algun bé, en manera que a aquest prohom desapoderat la sua, pàg. 56 

Que a mi plau donar algun poch de temps per a que vós hajats arnès per combatre, e 
lavors sabrets què vol dir batallar contra dret. Açò que diets, que a mi, pàg. 57 

¿E sou vós nat en lo món per esmenar totes les coses d’armes que us serà vist no 
ésser ben fetes? Estau segur, pàg. 57 

Si tal cavaller fosses com cuydes ésser, no degueres sperar que aquest se metés 
davant tu per defendre la mia causa, car tu hi ést obligat per moltes rahons, les quals 
ara no, pàg. 57 

Los cavallers jóvens, fills del prom, foren prests per pendre lo un l’estandart l’altre 
l’elm mas Jacob cridà: Lexats-ho cavallers sens, pàg. 59 

La ajuda de nostre senyor Déu e confiant del bon dret de la duquessa, som prests per 
defendre-la per què us suplich e us clam mercè que la batalla se faça davant, pàg. 62 

Molt bella e gran, environada de lotges per mirar; car los senyors qui per mirar la 
batalla eren venguts, eren molts d’Alamanya de França, e de Ytàlia e de, pàg. 63 

 la batalla se devia fer, molt bella e gran, environada de lotges per mirar; car los 
senyors qui per mirar la batalla eren venguts, eren molts d’Alamanya de, pàg. 63 

Tornà tot vermell e inflamat, e, abans que respongués —emperò ja quasi obria la 
boca per parlar—, Melchior de Pandó, qui era vengut de Monferrat e havia gran 
estona que·s traballava, pàg. 69 

Melchior de Pandó se temia molt que Curial no hauria cara per dir no al duch de 
Baviera del matrimoni que li havia mogut, veent la cosa tan, pàg. 74 

E pense que a Laquesis no li fallia bellesa, car certes natura, ab gran studi, per fer 
maravellar les gents la produí tal en lo món. E sobre totes les belleses que, pàg. 75 

Tothom, emperò, parlava de Curial, car aquells qui eren anats en sa companyia, axí 
per servir-lo com altres, scrivien tots dies, e lo marquès sabia totes les coses e les, pàg. 
88 

Cuydant-la guarir, la purgaven e sagnaven, e ella tot ho prenia, segons que ells 
ordonaven, per cobrir la sua malaltia, de la qual ells no havían conexença alguna. 
Mas, com ella pijoràs, pàg. 88 

Othó de Cribaut, cavaller molt valent, qui ja tenia a Jacob de Cleves en terra per 
ociure·l ¿E qual Lançalot ne qual Tristany feren jamés tal fet? Açò miracles són, que, 
pàg. 95 

Boca de Far, massa havets parlat, e ara veurem si serets home per mantenir ço que 
dit havets, car yo li faré companyia tant com ànima tindré en lo, pàg. 101 
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Güelfa al seu palau, dient que mentre aquells strangers hi eren, ell volia que allí 
stigués per festejar-los Mentretant, los dos ancians se meteren a tractar matrimoni de 
la Güelfa ab Boca, pàg. 103 

Boca de Far, de què ell fonch molt content. E sí·s mès en gran punt per venir a la 
batalla. pàg. 104, línia 10 

Què tothom se n’anà a reposar. Lo marquès aquella nit féu metre guardes al 
monastir, per veure Curial si iria parlar ab la Güelfa; però aquella nit Curial no·s 
mogué de, pàg. 103 

Gran desig de veure Curial: e ara deliberava trametre per ell, e susara se·n penedia 
per venjar-se de ço que ell contra ella havie fet; e no sabia com se·n, pàg. 107 

L’abadessa que ho sentí, près comiat de la Güelfa per anar-se·n a casa sua. —Ay de 
mi —dix la Güelfa—, que ab vós me, pàg. 109 

Partit, car aquests cavallers seran en casa mia e és molt necessari que yo hi sia per 
fer-los honor; mas vejats què manats que diga a Curial, que yo lo y diré, pàg. 109 

E, veent-la·s davant, un poch de paper meu no li lexà alargar la mà per pendre-la 
Ay, e quina dolor serà aquella, quant ell veurà en lo camp les joyes, pàg. 110 

En lo camp les joyes que Laquesis li donà, e pensarà que yo ho hage fet per venjar-
me d’ell Certes no; ans creurà, e pus rahonablement, que yo l’hé amat, pàg. 110 

A mi, e haver per recomanats dos fills meus, jóvens cavallers, que són partits d’ací 
per anar al torneig, vuy ha vint_e_cinch jorns, e cavalquen com a cavallers errants. 
Curial, qui hoy, pàg. 131 

Vell—, no·m par que siats vós dels cavallers qui, per anar a una romeria, o per 
mudar-se de un loch en altre, lexen, en les portes dels hostals on hauran posat, pàg. 131 

Per cert —dix lo vell—, no·m par que siats vós dels cavallers qui, per anar a una 
romeria, o per mudar-se de un loch en altre, lexen, en les portes dels hostals on hauran 
posat, taules scrites e papers pintats de lurs armes, pàg. 131 

E pregaren molt a Curial que volgués entrar dins per refrescar; mas, la donzella, 
cuytadament, respòs: —De tal refrescament me guart Déu. Anem d’ací yo, pàg. 134 

Mas yo crech que ells vos preen poch, o no són cavallers per conduir donzella per 
camí; e axí, muntats a cavall; si no, yo us promet en ma, pàg. 135 

E vós metre-us en companyia del cavaller per anar al torneig, crech que ab dur cor 
hi fóra venguda. La priora dix: —Callau, que, pàg. 139 

Aquesta ésser la pus bella del món; per què lo cavaller, desijós de haver aquesta 
donzella per menar-la al torneig, cavalcà fort cuytadament per aconseguir-vos e, com 
veés que no us, pàg. 143 

Lo cavaller, qui víu que axí graciosament la y demanava, pensà que no fos cavaller 
per demanar-la-y per batalla, e dix: —Cavaller, d’aquest fet irà axí: a vós cové, pàg. 
152 

Pensant que Curial donàs loch a retraure, segons la usança dels cavallers errants, 
per reposar algun poch, féu-se atràs. Mas Curial no curà d’allò ans lo seguí e, pàg. 154 

Car ell feya tal camí que ell encontraria certament los qui·l van cercant per toldre-li 
la vida. Per què en un punt, metent-se a cavall fort cuytadament, se, pàg. 157 
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E tragueren pa e vi e altres refrescaments que portaven per menjar, e semblantment 
desenfrenaren les cavalcadures, e lexaren-les anar paxent la erba, la qual hi, pàg. 159 

E, com ells veren lo cavaller, trameteren-li lo haraut, dient que s’aturàs per rompre 
una lança, segons la costuma dels cavallers errants. Per què Curial tantost s’estancà e, 
pàg. 164 

Saber per experiència quanta confiança pusch haver en lo meu cors, e si só, ho seré 
per combatre en liça altre cavaller, o per entrar en batalla entre moltes gents, o 
metre·m, pàg. 180 

Puys que foren dinats, lo rey manà a Bon Panser que anàs a les loges per veure en 
quiny punt ere lo fet, e, estat fort poch, retornà dient que la més, pàg. 181 

Que ella no·l tengués ocupat en ordonar e fer materials per mudar la pell, aprimar-
la e esclarir la cara, pits e mans. Pens yo que ella, pàg. 182 

Dient per trufa que no voldria ésser causa que altre cavaller lo combatés per toldre-
la-y segons la costuma del realme. E axí, ella muntà en les loges; e, pàg. 182 

Loava la sua bellesa, no solament perquè era gran e molta, mas encara per fer 
despit a Laquesis. Axí que les belleses d’aquelles dues se combatien contínuament, e no, 
pàg. 183 

Los del duch corren per ajudar-li e sí·s fan los dels scuts negres per resistir-los e 
mesclen-se ab ells tan virtuosament, que tothom havia què fer. Ladonchs lo, pàg. 186 

Digues-li com lo rey de França entrarà susara en lo torneig contra ell, per venjar lo 
duch d’Orleans e suplica-li que·t faça cavaller, e no·t partescas, pàg. 187 

La reyna tramés fort cuytadament a ell per demanar-la-y e tantost la y atorgà. E axí 
la se·n menà; e feya, pàg. 193 

Despuys pensava que ell què faria tot sol allí: que poria ésser que algun vendria per 
robar les tendes, o diria que ell era entrat per robar-les e que·l mataria, pàg. 198 

Que poria ésser que algun vendria per robar les tendes, o diria que ell era entrat per 
robar-les e que·l mataria; e axí, que més li valia anar-se·n a, pàg. 198 

Emperò molts los reprenían, qui deyan que no ho feyan sinó per retenir per a sí, cas 
que los cavallers no tornassen; e sobre açò se feyan diverses, pàg. 202 

Plau-me Girant, donques, la squena, volie·m moure per venir ençà, tirada per lo 
desig de veure vostra senyoria; tiràvan-me detràs los sospirs de, pàg. 207 

Qual los manava que fossen en París lo dia de sant Jordi, prests per entrar en la liça 
e fer la batalla, pàg. 214 

E, si·s vol, vuy o demà entrem en la liça, que ací·m trobarets prest per obrar per les 
mans ço que vós per la boca havets gosat parlar. E axí fonch, pàg. 214 

E continuà son camí a jornades tirades, tement-se que·l rey li trametés detràs per 
empachar-lo E axí vench a París, e·s presentà a Curial; de què Curial hach, pàg. 216 

A moure aqueix fet, par-me molt dura cosa, veent que en ma vellesa, per créxer ma 
honor, cobre renom de alcavota. E axí, lexa·ls que Curial és assats bon, pàg. 218 

Dins aquest temps foren tractades moltes coses per toldre de camí aquesta batalla; 
mas lo Sangler no prenia ne volia pendre partit sinó de, pàg. 221 
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Com lo dia fonch vengut, clar e luminós; e per mostrar-se ésser altres que no éran, 
anaren-se·n a la cambra de Curial. E, pàg. 227 

La gent era infinida que era venguda per veure aquella batalla. Moltes lotges foren 
fetes entorn de la liça, la qual era covinentment gran, pàg. 228 

Vench a París, en aquell cas que ja los cavallers devien exir dels tendellons per 
combatre; e, ab cor impacient, a grans crits, dix al rey: —¿Ést infel o què és, pàg. 230 

Ne pensava que los cans envejosos, no per bé del Sanglier, mas per fer sos fets, 
l’aguessen tret de la selva, stimulant-lo ab diverses maneres de ladrars, pàg. 231 

Puys que l’ach un poch comportat per conèxer-lo lexà·s anar contra ell 
desmoderadament, e donà-li tan grans colps, que no, pàg. 232 

E si al rey fos estat vist, bé stava lo fet per toldre la qüestió, car ja n’í havia de 
penedits perquè tant havien parlat. Lo Sangler, pàg. 233 

E plagués a Déu que axí·s fos seguit, car no m’aferrava ab vós sinó per tenir-me en 
estant, car en altra manera fóra caygut de cansament. Emperò lo rey, al, pàg. 236 

Yo, qui sé la veritat del fet mills que altri, per toldre matèria de quistionejar, vull 
publicar lo punt en què yo era. Ver és, Curial, que, pàg. 236 

E, ab molt gran plaer e molta honor e riquesa, lo dit Aznar, per tornar en lo regne 
d’on era natural, d’aquell jorn avant ab sa muller a, pàg. 238 

E lo jorn assignat per a fer la batalla comparegué davant lo capità de Bordeu, prest 
per fer la dita batalla; lo dit rey Carles, emperò, no comparegué, ne satisfeu a la sua, 
pàg. 241 

E manté, per aquesta via, l’estat que vets, car no par que ell hage per mantenir una 
haca. Ara, senyor, veig que vós li féts tanta festa e tanta honor que, pàg. 242 

 e axí, tota vegada que us vindrà en plaer, me trobarets prest per parlar e metre en 
obra, no solament açò, ans encara totes altres coses que servey sien, pàg. 245 

E no·ns maravellam que ho diguen, car Curial, seguint la costuma dels hòmens 
jóvens, per donar-se favor, segons dien, ha parlades coses que, per a tan noble cavaller 
com ell, pàg. 251 

Segons dien, ha parlades coses que, per a tan noble cavaller com ell, serien bé per 
dir, e per a vostra honor vos seria mester que us costàs tot quant havets, e, pàg. 251 

Emperò, per molt que stigués, nulls temps ella obrí la boca per parlar de Curial; de 
què Melchior se maravellà molt. E, com vench la ora de anar, pàg. 253 

Car, si tot a present no hé argent per despendre, joyells tench, e altres penyores 
moltes, de què·m socorreré; e, abans que sie sabuda, pàg. 256 

 E, si ella ho sentia, poria ésser que pensàs, axí com és rahó, que per fer-li despit, o 
menyspreant-la vos entornàvets a Laquesis, tenint en poch la sua fellonia, pàg. 257 

Respòs que no cosa alguna, sinó desempachar-se per venir-se·n Replicà Melchior: 
—¿Ja ha marit Laquesis? Respòs Curial: —Yo no ho sé, ni, pàg. 259 

Pensa, Curial, que Laquesis fonch fúria infernal que t’aparegué per destruir-te e 
cuydà ho aportar a efecte, e fet ho haguera, si aquest vell que, pàg. 273 
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Perquè pusques atènyer ab temps, no·t cal cuytar, que encara que altres vagen 
primers per pendre loch, no fallirà loch a tu, e lo teu loch no·l pendrà degú, ans, pàg. 
282 

A les mies necessitats, e perdria mos amichs; los quals són ja en la plaça prests per 
combatre; e los adversaris, sentints açò, cobrarien cor e a mi prearien fort poch. E 
pensa, pàg. 295 

Aquesta no·m par trencàs la fe a son marit, ja molts dies havia mort, ans, per servar-
la morí; e axí ho scriví sant Jerònim, qui no erra, en una sua Epistola, pàg. 305 

Que Càmmar se enamoràs de Johan, mas que, sabent lo fet de Berenguer e d’ella 
per fer-li plaer s’estava ab los catius; de què la mare havia no poch plaer, pàg. 314 

Los catius; de què la mare havia no poch plaer, ans la confortava molt a allò per 
cobrir sos mals fets. E, com Càmar dels catius se partia, legia l’Eneydos de Virgili, pàg. 
314 

E lo traydor, per no donar-la·m la haurà volguda matar, e, certament, axí és, car 
dies ha molts, pàg. 319 

Tu esperes alguna vassalla tua que gosàs empendre lo camí que tu, intrèpida, 
prenguist, per seguir la claredat d’aquell que dins lo cor te resplandí. És ver que no 
fonch, pàg. 335 

Si aquell venç, sie quiti e menats-lo-us-en En Ramon Folch bascava per saltar en lo 
corral. Don Henrich li dix: —Si vós saltats, yo hi saltaré. Lo rey, pàg. 339 

E com tenia un companyó catiu, lo qual desijava reembre, e tenia assats diners per 
pagar la reemçó. E axí l’ambaxador tench manera que l’altre catiu, qui Berenguer se, 
pàg. 340 

Galceran respòs que ell no havia presa la companyia de Curial per exir un punt de 
sa ordonança; e axí, que no faria sinó seguir ço que a, pàg. 341 

Intimat en aquella letra, en Anglaterra, e fos en Londres lo jorn assignat per fer la 
batalla. Curial près la letra e, fet content lo haraut, respòs que li playa, pàg. 353 

La Güelfa respòs que no li paria condigna cosa que per veure·l anàs tan luny, e que 
ell se vendria per temps e·l veuria. Ladonchs, pàg. 360 

Lo marquès, qui de la vista de Curial, per no ésser encara per ell conegut, ab estudi 
se guardava, mirà bé la gent qui venia, pàg. 360 

Los turchs feren lo contrari, car, com foren ajustats, feren mostra, per veure lo 
soldan, la sua gent tota. E Curial, qui no dormia, obtengut salconduyt del soldan, pàg. 
362 

Com yo hagués deliberat nulls temps fer matrimoni, mas no havent boca per dir lo 
contrari de ço que vostra molt alta senyoria mana, féts de mi ço que, pàg. 380 

106 per + infinitiu final 

Adurant lo temps de la desfavor, per no perdre temps, aprés gramàtica, lògica, 
rectòrica e philosòphia, e fonch valent home en aquestes sciències, pàg. 42 

Dubtam que per nostre silenci, crexent lo mal, crexeria nostre delicte, encara no 
obriríem la boca per parlar. Ço és, que huy en aquest dia, venint la Güelfa a dinar-se 
ab tu, pàg. 49 
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E per desfreçar la cosa e que·ls ancians coneguessen que ell tenia en poch ço que dit 
li havien, com vench la ora del dinar, manà a Curial que·s metés a la taula, pàg. 51 

E com Curial se volgués ja fer avant per oferir-se a la batalla, Jacob de Cleves, 
companyó seu, lo escridà dient: —¿E què és, pàg. 57 

Ell se n’anà a Curial e mès-se a genolls davant ell per parlar. Mas Curial no ho 
soferí, ans lo relevà de present, e dix: —Senyor cavaller, yo, pàg. 61 

Plegaren a l’emperador Lo qual, sabent que Jacob de Cleves venia per defendre la 
duquessa e menava en sa companyia lo gentil home qui havia vençuda la batalla, pàg. 
62 

E molts duchs e prínceps los isqueren per fer-los honor, més per desig de veure 
Curial que per altra cosa, atés que havia, pàg. 62 

Curial, molt content, en companyia·ls près, e molts altres qui ab ell anaren per mirar 
la batalla, als quals ell donava tot ço que mester havien; axí que, com foren, pàg. 62 

Los quals eren vells e molt savis senyors, que·s treballassen entre aquests cavallers 
per veure si per ventura sens batalla aquest fet se pogués toldre de camí e la duquessa, 
pàg. 64 

Donen-se de les hatxes grans colps en lo principi, e aprés se començaren a ginyar 
per enganar lo un l’altre e combatien molt valerosament axí com aquells qui eren 
valents e, pàg. 66 

 e girant-se vers Parrot, qui cuytava ja per ferir-lo li dix: —A, fals cavaller! ¿E 
cuydes que en tu hage a romandre la, pàg. 66 

Los havien partit lo sol; e axí com lo trompeta féu altre toch, los cavallers mouen per 
ferir, al moviment dels quals, la duquessa, que stava en lo cadafal, s’esmortí e caygué, 
pàg. 66 

Curial e·l saludà molt amigablement. Mas, com Curial e la duquessa se metessen a 
genolls per parlar, lo duch, ab la major cuyta del món, levà Curial e semblantment la 
duquessa. Curial, pàg. 70 

E encara la casa plena de infinita gent que ve a vós per fer-vos honor. E axí com ell 
se llevà, lo duch d’Ostalriche fonch vengut, acompanyat, pàg. 72 

 car no·s pertany a nostra matèria parlar-ne pus, car solament hi som per recomtar 
los fets de Curial; e d’altra part, no obstant que Jacob de Cleves fos, pàg. 73 

Ja los se haguera arrancats del cap per donar-los-vos mas, sabent que a vós no 
valdrien res e a ella farien gran, pàg. 80 

 E per ço stava tèbeu e no gosava obrir la boca per parlar-ne Poguera ésser que si 
altra volta lo duch lo n’hagués convidat, ell s', pàg. 81 

 Senyor cavaller, yo són vengut ací per publicar com lo rey de França ha ordonat un 
torneig devant Melú, e deu-se fer, pàg. 83 

Anà-sse·n a l’hostal del duch de Baviera per pendre son comiat. E axí com fonch 
entrat, sabent Laquesis Curial venir per pendre comiat de, pàg. 86 

Lexat lo parlament, ab una lança en la mà brocava lo cavall per ferir un cavaller. 
Mas Boca de Far, metent-se en mig, encontrà lo marquès axí asprament, pàg. 97 
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 Curial, encès de ira, tot se cambià, e no respòs per no barrejar sos fets; mas pensà 
que lo marquès, si tot lo festejava, lo devia haver, pàg. 97 

On trobaren ja Boca de Far, qui havia oyda missa e bascava per veure la Güelfa; la 
qual, com sabés que lo marquès hi era, e fos per ell, pàg. 103 

E Curial, qui víu l’altar de mossenyor sant March on la Güelfa s’agenyollava per dir 
oració, agenyollà·s tantost, e, feta oració, se·n vench al llit de la Güelfa, pàg. 111 

Cavalcà e, cuytant, anà-sse·n a la Güelfa, la qual ja cavalcava ab l’Andrea per anar 
al cadafal. E, feta-li reverència, li demanà la Güelfa: —¿Què és de la lum, pàg. 112 

·l volgué veure; de què Boca de Far fonch molt content, pensant que ho havia fet per 
cobrir les làgremes, e que de dolor no·l podia mirar. E axí passaren avant fins, pàg. 113 

Cavaller li dix: —Senyor cavaller, ver és que mon germà e yo havíem votada aquesta 
costuma per provar nostres persones ab los cavallers errants; mas, certes, nulls temps 
havem assallit cavaller a trayció, pàg. 126 

E no volia metre les mans en lo cavaller, per no matar-lo segons havia fet a son 
germà; e axí, lo cavaller se esforçava lo, pàg. 127 

Curial encara no li havia donat colp; e, com ell se veés cansat, féu-se arrere per 
cobrar força e alè. Curial estech tot segur, sens que no·s mogué d’aquell loch, pàg. 127 

E fermà lo seu escut en terra, e llevà·s la ventalla de l’elm per cobrar alè e refrescar 
algun poch. En tot açò Curial no·s mogué, ans stava segur, pàg. 128 

Curial no sabia que aquell fos lo castell, e començà·s a aturar per veure quiny brogit 
seria aquell. Per què un prom, exint del castell, se·n vench a, pàg. 131 

E ara tota la gent d’aquest castell és avolotada per córrer-vos dessús. Yo us prech 
que no us vénga en enuig lo partir-vos d', pàg. 131 

Lo féu volar a la terra, e, descavalcant, cuytadament anà envers ell, qui ja treballava 
per llevar-se e près-lo per l’elm e donà-li tan gran torn que altra, pàg. 135 

Cavaller, yo·m fóra fet avant per defendre vostra donzella, sinó per no fer-vos enuig; 
e axí, prech-vos que yo la, pàg. 135 

Cavaller, yo·m fóra fet avant per defendre vostra donzella, sinó per no fer-vos enuig; 
e axí, prech-vos que yo la defena e us reta guardó, pàg. 135 

Cavalcà fort cuytadament per aconseguir-vos e, com veés que no us podia 
aconseguir, manà a mi que corregués fins, pàg. 143 

Cavaller, yo us hé seguit més de dues legües, per parlar-vos de part d’un cavaller 
qui ve ací detràs, e mantinent serà ab vós, pàg. 143 

No us pusch mills assegurar que tenir-vos prop mi, e metre mon cors en aventura per 
defendre-us e axí, no curets: vénga en nom de Déu lo cavaller, car per ventura, pàg. 
144 

No us havia ferit, ne us havia demanada la donzella; mas vós, axí com a covart, per 
fugir a la batalla havets-me mort lo cavall, e yo no pensava que a preu, pàg. 145 

Ferí vostre cavall per ma volentat, mas, en aquell cas que yo fuy junt ab vós per 
ferir, ell alçà lo cap en manera que yo, contra mon grat, ferí allà on no, pàg. 145 

Molts; emperò ara·l veig molt cansat e no pot pus, sinó ja·s fóra mogut per 
combatre, pàg. 147 
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Abaix, cavaller, abaix! Descavalcats e metets-vos a peu per venir a la batalla de les 
spases, car de les lances yo us dó l’avantage, pàg. 152 

E, com un dels scuders de Curial fos desmuntat per ajudar-li a muntar en la 
hacanea, lo cavaller, ab la spasa arrancada, se mès en, pàg. 153 

I·l cavaller cridàs "Certes, no la muntarà", l’escuder se féu avant, e près la donzella 
per muntar-la Per què lo cavaller, tot furiós e encès de rabiosa ira, ferí l’escuder, pàg. 
153 

Un altre dels quatre cavallers mès-se a punt per júnyer semblantment, mas lo haraut 
se li mès davant, e dix: —¿Què és açò que vós, pàg. 165 

E una noble donzella lo fa cercar per totes les encontrades, per saber-ne noves; e 
certifich-vos que, si yo li·n podia dur qualque certenitat, yo, pàg. 168 

E trameteren un scuder per veure si eren ells. E l’escuder anant vers aquella part, 
conegué, en los servidors, que, pàg. 178 

Per què entraren per dir-ho al rey; e, com ho sabé, manà que venguessen. E de 
continent vengueren, e, pàg. 178 

E si só, ho seré per combatre en liça altre cavaller, o per entrar en batalla entre 
moltes gents, o metre·m a gran treball. Aquestes coses m’àn, pàg. 181 

Metent lo rey la mà a la spasa, cuytà per lo duch d’Orleans per ferir-lo E Curial, 
veent que un cavaller, apellat Jaques d’Agravila vengués per ferir lo, pàg. 185 

E Curial, veent que un cavaller, apellat Jaques d’Agravila vengués per ferir lo rey, 
corre contra ell, e donà-li tan gran encontre de la lança, que, pàg. 185 

Tramés a dir al cavaller de les spases què era allò que ell havia a fer per exir de 
presó. Lo cavaller li respòs que no pus, sinó dir públicament que la donzella, pàg. 186 

Girà·s de continent, e, tenint una lança en la mà, se·n va per ferir-lo e sí·l ferí per 
mig l’escut lo rey la tengués a parlament, e loàs per causa molt a Curial, la 
desvergonyada fembra, per donar-se favor, dix al rey: —Senyor, un secret vos voldria 
dir, car sé que y, pàg. 209 

En manera que tota la lança, pàg. 189 
Oferint-se com al marquès vengués en plaer, anar personalment per tractar tots 

aquests fets, en manera que ell fos servit e per defalliment de servidors sos, pàg. 224 

La gent se llevà gran matí, e van per pendre loch on poguessen mirar; e no solament 
les lotges, ans encara tota la terra entorn, pàg. 229 

¿aquests cavallers combaten contra moros, per mantenir la ley de Christ, o volen 
matar Erodes, son enemich, o què és açò? Los, pàg. 230 

E, acostant-se volgué ajudar a Curial, alçant la hatxa per ferir lo Sangler; mas 
Curial cridà grans crits: Lexats-lo·m que yo us faç segur, pàg. 233 

Lo Sangler rodava e tornava atràs, e anvides podia alçar los braços per parar la 
hatxa, car los colps que havia reebuts eren tals e tants que ja no, pàg. 233 

E, poch a poch retraent-se s’acostava a un angle del camp, per veure si allí trobaria 
algun remey. E com se veés ja molt prop de la liça, pàg. 233 

E Guillalmes, bé que fos cansat e làs, se dreçà contra ell per ferir-lo e, a manera de 
un cà rabiós, desijant morir, se lexà anar contra Aznar, pàg. 233 
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E, dient aquestes paraules, a manera de foll anà contra Curial per donar-li un colp 
d’espasa car la hatxa li ere cayguda. Mas Curial lo ahurtà, pàg. 234 

Molt se debaté Aznar per no pendre-ho mas finalment hach a complaure a Curial. 
Ladonchs, Curial pregant-lo que en, pàg. 240 

En gran nombre —axí com aquell qui fàcilment ho podia fer, per rahó que era 
francès— per empachar lo dit rey d’Aragó que a la batalla no anàs, per dubte 
d’aquella, pàg. 241 

Los interrogava de algunes coses que ella desijava saber, manant-los que a la sua 
cambra per parlar ab ella venguessen, pàg. 247 

Dix-li com era vengut per saber aquesta novitat d’on venia; e com havia sabut que la 
Güelfa era tan fellona, pàg. 254 

E axí, Curial trametia cascun jorn al monastir per saber l’abadessa si era venguda; 
e, com li diguessen que no, estant amagat, sperava quant, pàg. 254 

 sabent que Curial donava a tu molt gran destorb en les amors de Laquesis; e axí, 
per socórrer e subvenir al teu afligit spirit, te certifich que, si tu ara tornes lo 
matrimoni, pàg. 255 

E dix-li que per cosa del món ell no staria de anar a París, per ordonar de la sua 
gent e donar-los de què visquessen; mas que tots temps li, pàg. 258 

Començà a haver desfavor; e convenia-li per no anar tot sol, anar derrere aquells 
qui solien anar derrere ell. E Laquesis li tramés, pàg. 258 

E cuyda·s trencar lo coll, e gitar-se los ulls de loch, voltant-se per mirar-se la coa, 
en la qual, si tants ulls tengués com lo pagó, encara no, pàg. 263 

Sab ella bé ço que yo aparell per a seguir-la sinó pus pereosament se mouria per 
venir a mi. O vosaltres, tres germanes, qui fatalment disponets la vida dels hòmens: 
trenque la, pàg. 264 

Ja va bé lo fet; e plau-me que cerques via per aleujar la dolor. Curial: Dich-te 
Melchior, que moltes vegades avé los hòmens morir, esclatant-los, pàg. 264 

 Hoc, mas tu per remey plores, e no per esclatar. Curial: —A Melchior, pare meu! 
Prech-te si ésser pot, que cerchs altra via a, pàg. 264 

Lo cas que sens lliça finar no·s pogués, lo hagueren acceptat; mas açò és per venir, e 
a Curial vench moltes vegades, segons en los passats libres porets haver vist; axí, pàg. 
271 

E, a força de dinés armada e mesa bé a punt la sua galera, volgué partir per fer son 
viatge al Sant Sepulcre, pàg. 276 

E, míserament ferits de molts viratons, morien, en tant que la galera del cossari, per 
cobrar son senyor, qui en l’altra encara feya armes, s’acostà tant, que los de, pàg. 276 

E Per ço hauré ardiment de parlar, per no lexar tan alt e tan notable acte com és lo 
següent. E axí, tu dir, pàg. 298 

Los quals, per no ésser lonch, lexaré de recitar; mes a mi ¿quina rahó havets haüda 
de venir? Yo, pàg. 299 

E, si ell present no fos, yo·t diria moltes coses que ara, per no caure en vici de 
adulació, hauré a callar. Hèctor ladonchs mirà a Curial mills que, pàg. 303 
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No solament la vida d’aquell pare, mas de cent pares, haguera donada per haver 
sola una bona paraula de Johan; e respòs: —Senyor, yo no negaré en alguna manera, 
pàg. 317 

E lo rey, semblantment, n’agué molt gran alegria, e trametia-li joyes e moltes coses 
per enamorar-la Emperò ella no prenia res que ell li enviàs, ne havia plaer de mirar, 
pàg. 322 

Mas cent e mil, si en menys colps morir no podia, me donaria e donaré per no venir 
a poder del rey. Ara sabets lo meu mal. E no hé altre dan, pàg. 322 

 que jagués ab ella, lo sobredit Ypòlit, no volent corrompre lo llit paternal, per tenir 
lealtat a son pare, se matà; ne havets fet axí com féu Semíremis, reyna de, pàg. 325 

 e moltes altres, tantes com los cabells del cap, les quals, per no allongar la mia 
vida, lexaré de nomenar. Axí que vostra errada no és tanta com, pàg. 325 

No pregaven lurs mares que·ls matassen, ans ploraven per no morir. E yo prech a tu 
ab làgremes, ¿e seràs tan cruel que no reebas, pàg. 327 

E recordats-vos que Medea, filla del rey Oetes, solament per fer despit a Jàson, matà 
sos propris fills. Semblantment Prognes, filla de Pandíon, matà Ítim son, pàg. 327 

E Càmar romàs en lo lit, lavant ab la lengua los seus labis, per pendre lo çucre 
d’aquella poca de saliva que dels labis de Johan en los seus, pàg. 329 

Yo, Càmar, filla tua, seguint les segones pejades de la tua furor encesa, iré per servir 
a tu en los regnes innots, car no és rahó que reyna tan noble vage, pàg. 335  

Te invoque e·t prech que reebas l’ànima mia, que va per servir a tu, no usant de 
imaginació repentina, mas de longa e madura deliberació per mi, pàg. 335 

E com ells no ho fessen a guisa de la mare, tantost Fàtima devallà per metre les 
andes en millor estat. La donzella, que·s víu sens la mare, sabent que, pàg. 335 

E correguí per socórrer, mas no y fuy a temps: abans que yo atengués, fonch morta. 
Estava prop lo, pàg. 337 

Càmar, segons ací s’és dit, vós morís per mi, e yo, per donar-vos-en aquell guardó 
que poré, vos assegur que yo morré abans que lo leó, pàg. 338 

Donà-li tant gran colp de la spasa pels ulls, que lo leó voltà per fugir; mas Curial li 
hach donat un altre colp per los loms, que en poch estech, pàg. 338 

E féu venir de les sues robes per vestir-lo Mas Curial li dix: —Senyor, yo per res del 
món no pendria cosa alguna, pàg. 340 

Car aquells hòmens qui foren tramesos per cercar-los ho havien afermat, jatsia 
falsament; de la qual cosa la Güelfa havia aportat major, pàg. 343 

E Melchior (e) done-li ço que hage obs per metre·s en estat de vint cavalcadures, e 
en aquell lo mantenga; e done-li los, pàg. 346 

E tantost s’aparellà per passar, e, haüt son arnès tal com per Guillalmes li era 
devisat, ab poca companyia en, pàg. 353 

E vist que no li exie christià algun per combatre ab ell, hach molt gran malenconia; 
e jurà per sant Jordi que, si lo turch, pàg. 357 
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Lo marquès comunicà aquestes noves a la Güelfa ab molt gran affecció; e la Güelfa, 
per mostrar-se altra que no era, simplement li respòs: —Senyor frare, no us maravellets 
d’axò, pàg. 359 

La manera e condició de les gents, e bé·ls haguera volguts veure en lo camp per 
conèxer-los mills, mas, dubtant-se de les espies dels turchs, no gosà manar que en, pàg. 
362 

Per què, per ses jornades, fonch tractat ab turchs, qui venien per reembre altres, que 
lo marquès fonch deliurat. E Curial donà deu turchs grans senyors per ell, pàg. 366 

Lo jorn vinent envià espies per saber que s’eren fets los enemichs, e sabé que tots 
desquaernats se n’eren anats, pàg. 366 

La Güelfa, que la víu, cuydà·s fer un poch atràs per lunyar-se d’ella e començà-la a 
malair. —Estats segura —dix la vella—, e callats, pàg. 370 

Menaçant son fill Pirro, Tròyol e Briseyda, París e Viana, e molts altres, dels quals, 
per no ésser lonch, me callaré. Lo jorn venia, e un celestial ros mullava la terra; e, pàg. 
372 

La plaça se començà emplir de gents, qui venien per fer armes, e començaren a 
rompre lances per cada part; e molts senyors, molt ben acompanyats, pàg. 378 

Per certa conclusió que lo rey solament per fer aquell matrimoni havia feta e 
celebrada aquella reyal cort, pàg. 382 

6 per + infinitiu d’acció no feta  

ANosaltres, per nostra desaventura, que ja plagués a Déu fos per fer, som estats en 
servey de la Güelfa, ta sor, la qual per algun temps, mentre, pàg. 48 

E, certament, axí·s fóra fet, si un demoni, que ja plagués a Déu fos per néxer, a açò 
no·s fos contraposat. Açò és ver que nosaltres fort durament havem sostenguda, pàg. 48 

Car de les coses que són per venir Déus tot sol sab la fi; e aquells qui d’açò fan 
juyhí, si a, pàg. 236 

Segons ab lo nostre Berenguer, qui és catiu, faç yo; que plagués a Déu fos per 
començar. Càmar: —Si fos per fer, millor seria. Emperò no sóts vós sola aquella que 
en, pàg. 325 

 Si fos per fer, millor seria. Emperò no sóts vós sola aquella que en los actes de 
Venus sóts, pàg. 325 

E, finalment, cosa alguna que a tal festa pertangués, lo rey no lexà per fer. No 
curaré de nomenar la manera de les viandes, vins, juntes ne dances, que assats, pàg. 
383 

2 per de règim + infinitiu  

ALadonchs los franceses cuyten per relevar son senyor; e lo rey encontrà lo comte 
de Poytieus axí fort, que·l mès, pàg. 177 

¿E encara has per conèxer yo ésser-me altada de tu, e per aquesta rahó haver 
avorrits pare, mare, parents, e encara tota la mia honor?, pàg. 321 

Per què  

APer que 39 per què interrogatiu directe 
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A¿per què prometets ço que no podets complir? Car vós sabets que vós e yo dintre 
poch temps,pàg. 58 

¿E per què no m’havets fet tal? E, seguint, dix al vell cavaller: —Sí Déus me dó 
honor, pàg. 60 

¿Per què a aquest punt la has amenada? Respòs Othó: —Certes, ella no res, mas 
Jacob m’avia, pàg. 67 

¿per què féts continença e diets paraules de fembra? Exugats les làgremes, que 
massa les havets promtes, e, pàg. 72 

¿E per què yo no us arranque ara de la mia fàç, per tal que altra volta no·m, pàg. 78 

—¿Per què ho voldríets? E en ma fe yo crech que no ha degú ací que no [ho], pàg. 
91 

¿E per què estàs pus ab mi? Desempara·m yo te·n prech, e no oja yo la altra, pàg. 93 

¿E per què t’altist de ço del meu, e de tan luny m’às robada la mia vida?, pàg. 93 

¿E per què no·m tornes ço que t’hé prestat, ço és, lo meu Curial? No tenia pus, pàg. 
93 

Mas ¿per què desige yo mal per a Laquesis? ¿Qual és la donzella que sentiment 
hage que de Curial, pàg. 93 

E ¿per què·m volia yo venjar de Curial si Laquesis li havia feta honor? Car, faent 
honor a, pàg. 110 

Mas, ¿per què m’acuse mesquina de mi? ¿Què m’aprofiten les paraules?, pàg. 110 

Senyora, molt són maravellat de vós. ¿Per què prenets axí aquests fets, que adés vos 
enfelloniu ab vós matexa, adés vos matau ab vostres, pàg. 122 

¿per què·l blasmau? Per ventura, tota persona qui ho sabés lo y tendria a follia, ço 
que, pàg. 122 

La qual respòs: —Cavaller ¿què us hé yo fet perquè vós m’ajats a pendre? Respòs lo 
cavaller: —Vós no m’avets fet res, mas és, pàg. 134 

¿Per què no demanats a vostre haraut en quiny punt érets com nosaltres venguem a 
vós, car veig, pàg. 151 

Los aragoneses digueren: —¿E per què ho féts axí? Respòs Festa: —Per ço que 
aquesta donzella no·s guart en res de, pàg. 172 

—A, làs! —dix lo rey—. ¿E per què hé licenciat lo torneig? Certes ell no y tornarà 
altra volta, ne yo·l veuré jamés, pàg. 203 

A, Curial! ¿e per què t’ha fet Déus tan noble e tan valerós? Millor fóra a tu ésser de 
menor, pàg. 221 

Mas yo, mesquina, ¿per què lamente? ¿Quina ajuda faç a Curial, ne quiny profit li·n 
segueix? Millor, me par, seria, pàg. 221 

—¿Ést infel o què és ço que fas? ¿Per què·t constitueix enemich de Déu, venint 
contra la sua ley, la qual prohibeix aquestes follies? Digues, pàg. 230 

—Mossenyor, no m’ó havíets vós axí promès. ¿Per què, donchs, me procurats tanta 
deshonor? Car més me val la mort que la vida. Volets me, pàg. 234 
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Recobra los teus propris. ¿Per què·t cambies per altri? ¿No ést content de ço que 
Déus, axí com artificial, e Natura, pàg. 262 

Curial: No·m fa injúria alguna. Melchior: —Donchs, ¿per què plores? Curial: —No 
plor per injúria, mas perquè·m condampna a tort, e, cas que alguna, pàg. 263 

Si la Fortuna no t’agués mostrades les feres e brunes espatles, no conexeries, ¿per 
què·n dius, donchs, mal? D’una cosa la pots rependre, ço és: que tan tart ho, pàg. 279 

¿E encara dubtes? ¿Per què no·t mous? Certes, no mereix nom de senyor qui no sab 
o no vol senyorejar, pàg. 293 

No·t basta haver li tolts los béns? ¿Per què li vols toldre lo cors? Tu no sols ésser 
homeyera, ans te porien dir robadora. ¿Per, pàg. 294 

Tu no sols ésser homeyera, ans te porien dir robadora. ¿Per què vols fer ço que no 
és pertinent a tu? Maravell me de tu —dix la Fortuna—, pàg. 294 

Maravell me de tu —dix la Fortuna—. ¿Per què·m fas aquesta demanda? Tu no ést 
ignorant, segons que tu matexa has dit dessús; e, pàg. 294 

Bé ho saps. Donchs, ¿per què ho demanes? Vine, dolça amiga mia; ajuda·m a 
destruir aquella celerada e falsa fembra, e, pàg. 294 

—¿Per què m’havets envergonyit?, ¿só embriach?, o ¿per què us traets escarn de 
mi? Ladonchs tots afermaren, ab jurament, que hom del món no s', pàg. 306 

Mirà la sua gent, e dix: —¿Per què m’havets envergonyit?, ¿só embriach?, o ¿per 
què us traets escarn de mi? Ladonchs tots afermaren, pàg. 306 

O, Güelfa bròfega e cruel! ¿E com te tolguist la lum dels teus ulls? ¿E per què no·ls 
me arranque en manera que altre home no sie vist per mi?  pàg. 310, línia 40  

— Traydor! Tu m’às morta ma filla. O, alcavot e acusador de la tua carn! ¿Per què 
has morta ta filla, e mi, e encara tu mateix? Lo mesquí de pare, torbat, no, pàg. 318 

—E yo ab ell. Fàtima: —¿Per què, filla mia? Càmar: —Car aprés mort de tal pare, 
no vull ne deig viure pus. Fàtima, pàg. 323 

Dix lo rey: —Digues, Junes, ¿e per què plora tant? Respòs: —Senyor, per molt que 
yo la hage volguda guardar, no hé pogut fer, pàg. 331 

Lo rey se maravellà, e dix: —¿Per què m’havets besada la mà? Perquè·m par que 
havets respost que us plau. —O! —dix, pàg. 354 

E com Curial veés que lo bretó no·s movia, dix: —Guillalmes, ¿per què sóts vengut 
ací? Pus brau érets en la cambra del rey; ara no havets mester que, pàg. 355 

—Curial —dix lo rey—, ¿per què no us en portàs lo restell que havets vuy guanyat? 
Curial ris, e dix: —¿Qui us, pàg. 376 

4 interrogatiu indirecte  

Asi vós matexa, no·m sé per què, vos tolets tots vostres plaers, ¿qui us en ha culpa? 
Yo us dich certament que persona, pàg. 109 

Güelfa era tan fellona contra ell, que no podia pus, ne ell podia pensar la causa per 
què; e axí, que li suplicava e li clamava mercè que anàs a la senyora e sabés, pàg. 254 

Ha duch ne senyor en lo món que no la volgués, e yo no sé tu per què la menysprees. 
Si ho fas per la Güelfa, erres molt, car la Güelfa ja t’à, pàg. 257 
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Tu no pensant açò com, d’on ne per què venia. Aquella senyora no t’ó devia, ne ton 
pare ne tu lo y havíets prestat, pàg. 273 

2 Ço per què 9 per què relatiu A.N. 

A dix li axí: —Cavaller, si aquest fet per què combatem fos meu axí com és de Boca 
de Far, certes yo no combatria pus, ans, pàg. 114 

Yo hé de tu, mas conexent lo benefici que de tu hauria reebut. Emperò, lo interès per 
què combatem és de Boca de Far, lo qual combat segons tu veus; e yo són ab, pàg. 114 

Vol dir "caminants", nulls temps lo volgueren mudar, ans lo lexaren axí, no sé la 
rahó per què. E axí, diré yo "errar" per "caminar", seguint la costuma dels antichs, 
jatsia que parlaré impropri, pàg. 122 

Li dix: —Arta, tu vas en la companyia de aquell que yo voldria anar; la causa per 
què yo t’í tramet és aquesta: segons yo hé sabut, Laquesis, donzella, filla del duch de, 
pàg. 124 

—Càmar, amiga, ¿e què és stada la causa per què aquell foll de ton pare t’à nafrada 
tan agrament? La donzella respòs: —Mon pare no, pàg. 319 

Molt bona e alegra cara, los dix: D’ací avant podem començar a parlar del fet per 
què sóts venguts; e axí, tota vegada que us vindrà en plaer, me trobarets prest per 
parlar, pàg. 245 

Podia, açò com se era esdevengut, que, quantres ell, no cuydava haver feta ne dita 
cosa per què açò meresqués. La abadessa respòs que ella iria e treballaria tant com a 
ella seria possible, pàg. 254 

Sobre açò moltes opinions, dix: —Lo cavaller fins ací no m’à desservit ne feta cosa 
per què yo·l deja maltractar; e si Corralí no l’ha destrossat, havent lo y ell merescut, 
pàg. 278 

Pallars, e aquells eren cap e principi de tot lo linatge. E demanà li la causa per què 
Curial no havia volgut pendre diners, ne robes, ne cosa alguna que ell li volgués donar, 
pàg. 340 

 384 per què relatiu A.O.  

AE badant mirava·ls en la cara, sperant si algun d’ells li parlaria; per què lo 
marquès, exint de missa, trobant se davant lo fadrí, dix li —De qui ést? Lo, pàg. 40 

Molt resplandents e tanta bellesa en la sua cara que natura més no·n podia donar; 
per què respòs tantost: —E a mi plau que meu sies. E, regirant se als seus, dix: —Per, 
pàg. 40 

Que a altre donat te fosses. E, demanant li son nom, li respòs haver nom Curial. Per 
què, tantost lo féu vestir e metre a punt, e, dins la sua cambra, al servey de, pàg. 40 

Febra, la qual successivament axí fort lo combaté que tots los metges lo 
pronusticaren a mort; per què féu son testament, lo qual en presència de tots los seus 
barons ordonà. E volgué que, pàg. 41 

Inextimable sentí. Emperò, les làgremes donant loch a la longuesa del temps, a 
menys plànyer començà. Per què son frare, lo marquès, veent la jove, tendra, rica e 
cobejada per molts, dubtant se d', pàg. 41 
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De la Andrea, sa muller, que ja no curava de degú, ans oblidava totes altres coses; 
per què lo dit minyó, qui notable entrada en casa d’aquell senyor havia haüda, per lo 
dit, pàg. 41 

Que ell la Güelfa donar li volgués. La qual cosa, aprés de lonch tractat, hach 
compliment. Per què lo senyor de Milà, trametent l’Andrea reebé la Güelfa ab molt 
gran plaer, e parech, pàg. 41 

Güelfa ab molt gran plaer, e parech li molt pus bella que dit no li havien. Per què 
axí fort d’ella se enamorà e s’encès que altra cosa no ohia ne veya, pàg. 41 

E molt savi segons la sua edat, pensà que seria valent home si hagués ab què. Per 
què ymaginà avançar lo e d’aquí avant començà·l a acostar, e cridava·l sovén e, pàg. 
42 

No anava axí favorit, ornat ne a punt com fehia d’abans que l’Andrea vengués. Per 
què, trobant se abatut e desfavorit, no·s metia avant axí com solia, ans s’estava apartat, 
pàg. 42 

Aquest Melchior e fiava d’ell no solament les riqueses, ans encara tots los seus 
secrets. Per què un jorn, parlant ella ab lo dit Melchior de tots aquells de casa del 
marquès, vench, pàg. 42 

Alguns envejosos, dels quals totes les cases dels grans senyors són plenes, havien 
molt gran plaer. Per què lo fadrí, axí com aquell al qual seny no fallia, durant lo temps 
de la desfavor, pàg. 42 

Vuy. E, girant se a Curial, li dix: —Parlaràs ab Melchior axí com ab mi faries. Per 
què Curial anà a casa de Melchior e mot per mot ço que la Güelfa dit li, pàg. 46 

Atorgats los béns, te donaré altres coses quant a mi serà vist que haver ho deges; per 
què·t prech que vulles treballar en cercar via per la qual la tua honor créxer pusques, 
pàg. 47 

Servir a ella, e que ella ordonàs, que ell no havia a fer sinó obeyr-la. Per què la 
dona li dix: —Melchior yo m’hé mès en lo cap de fer aquest home, pàg. 47 

Taules foren llevades e la Güelfa, en companyia de molts, a la sua cambra fonch 
tornada. Per què, de continent, los ancians prengueren lo marquès a una part, e lo un 
d’ells Ansaldo, pàg. 48 

Cosa nova, ans és, moltes vegades, per molts pus savis que ells no són, estada feta. 
Per què reposa·t e tempera tots moviments e pensa y bé, axí emperò que no t’oblit, pàg. 
49 

Senyor Déu, per la sua gràcia, entre·ls altres jóvens de Ytàlia copiosament t’à dotat. 
Per què lo marquès, no podent pus escoltar los dos ancians, murmurant e menant lo 
cap, d’ells, pàg. 50 

Moment li ocorregueren a la memòria diverses coses, e pensà que aquí li convenia 
ésser home. Per què, ab la cara segura e en res no torbada, de continent respòs: —
Senyor, no sabent yo, pàg. 50 

Aquestes paraules e altres coses leix anar, e que sobre açò més avant no·s faça. Per 
què ara, sie ver o no ver, yo ho vull haver per no fet. Mes prech te, pàg. 51 

Lo pus fort e major dol del món. Plegaren aquestes novelles a les orelles del 
marquès, per què lo marquès tantost, acompanyat de Curial e de molts altres de la sua 
casa, anaren veure, pàg. 52 
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Fretura. La nit vinent, la Güelfa manà a Melchior que, secretament e desfreçat, 
Curial li amenàs; per què, venint la ora, Melchior ab Curial a la cambra de la Güelfa 
anà, los quals la, pàg. 53 

En aquest món no desig sinó lo teu avançament e lo creximent de la tua honor; per 
què yo, no veent altra via per la qual tu millor avançar te pusques sinó aquesta d', pàg. 
54 

Ladonchs dix: —Curial, yo prech Déu que·t leix tornar ab aquella honor que tu 
desiges. Per què, près comiat, los uns dels altres se partiren. E axí los cavallers, 
continuant son camí, al, pàg. 55 

Saluts. E Curial tantost dix: —¿Què ha fet aquest prom, que axí·l volets fer morir? 
Per què, volent respondre lo pretor, lo cavaller acusant dix: —Ha mort falsament 
aqueix cavaller, germà meu, qui, pàg. 56 

E en armes molt provat e famós, callaven, mas certes los seus hulls no staven exuts. 
Per què Curial dix: —Cavaller, per Déu mercè, hages pietat d’aquesta vellesa. ¿E què 
hauràs fet quant, pàg. 56 

Meu jovent hé menades moltes batalles a ultrança defenent no la mia causa, ans la 
stranya; per què, si algun deute has ab honor de cavalleria, prech te que ara·l mostres, 
car yo, pàg. 57 

Se veurà en terrible congoxa. Bullí la sanch en lo cor de Curial oynt aquestes 
paraules; per què, mirant l’acusador en la cara, dix: —Cavaller, prech te per aquell bé 
e per aquella, pàg. 58 

De vuytanta anys, no pot viure lonch temps. L’acusador respòs que no·n faria res; 
per què Curial, mudat de prechs en fellonia, li dix: —Vejam, donchs, què li demanes. —
Yo li deman, pàg. 58 

A la mia jornada; tants porien ésser los inconvenients que·ns donarien salt en lo 
camí. Per què us requir que açò lexets e venits ab mi, e, fet ço que a fer havem, pàg. 58 

Parlar. Los harauts comencen a cridar: Laxes los aler! Lo pretor féu tocar la sua 
trompeta, per què tothom s’apartà e los cavallers comencen a moure lo un contra 
l’altre Era aquell, pàg. 60 

Esperons correch vers Curial, lo qual contra ell venia, ferint d’esperons a tot son 
poder; per què, encontrant Harrich a Curial per l’escut en aquell la sua lança rompé, 
mas de la, pàg. 60 

Adulteri acusada, e per aquesta rahó, lo duch, creent massa leugerament, haver la 
condampnada a mort. Per què yo e aquest companyó meu qui ací és, ab la ajuda de 
nostre senyor Déu e, pàg. 62 

Nostre senyor Déu e confiant del bon dret de la duquessa, som prests per defendre-la 
per què us suplich e us clam mercè que la batalla se faça davant vós, car no·m, pàg. 62 

Sua tenda. Los acusadors havien oyt que Curial era molt valent home d’armes a 
cavall; per què, pensant haver millor partit d’ell a peu, tengueren manera que a peu se 
fes; de, pàg. 63 

A peu, tengueren manera que a peu se fes; de què los altres foren molts contents. Per 
què, exint de les tendes, ordonant l’emperador los acusadors, dels quals lo un Othó de 
Cribaut, pàg. 64 
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Com la batalla pogués romandre, sinó que los altres cavallers lexassen la defensa de 
la duquessa. Per què los duchs, continuant, anaren a l’altre paballó, e, entrants dins, 
saludaren los cavallers e·ls, pàg. 64 

Cert sentiment d’aquells dos cavallers que aquella batalla poria romandre, ells 
volent hi donar loch; per què·ls pregaven que a açò se volguessen acordar, e que 
cercar se hia manera com aquest, pàg. 64 

D’aquesta liça sens batalla, e ací·m trobarets mort o vencedor. Jacob ho confermà 
axí. Per què los duchs no tornaren pus a l’altre tendelló, ans se n’anaren a 
l’emperador, pàg. 65 

Stant en açò, lo trompeta de l’emperador féu un toch, per què los feels prengueren 
los cavallers, e·ls meteren al loch on los havien partit lo sol, pàg. 66 

Lo li dix: —A, fals cavaller! ¿E cuydes que en tu hage a romandre la plaça? Per què 
ahurtà·l tan fort e li donà tan grans colps, que certes Parrot conegué que havia, pàg. 66 

Grans colps, que certes Parrot conegué que havia molt a fer en defendre·s de Curial; 
per què Curial, conexent que l’altre més avant no podia, ans li fallia alè e força, cuytà, 
pàg. 66 

Podia tornar alè, ne per consegüent parlar, jahia estès e no feya continença de levar 
se Per què Curial li dix: —Parrot, digues, ¿què ha mogut tu e ton companyó a llevar 
tan desonest, pàg. 67 

Malvat cavaller —dix Curial—, e com has poca part en Déu e en honor de 
cavalleria! Per què, appellats los feels, lo dit Othó, sens oppressió, confessà davant ells 
que malament e a gran, pàg. 67 

A Othó per les spatles e donà li tan gran torn que altra vegada l’enderrocà; per què 
Jacob correch a la sua hatxa, e, abans que Othó se relevàs, lo ferí pel cap, pàg. 67 

Matassen Jacob en lo camí, no creent que vers la duquessa tan cruelment se volgués 
captenir. Per què Curial dix als feels: —Senyors, ¿Jacob e yo havem pus a fer en 
aquesta plaça? Los, pàg. 68 

Senyaladament Curial, foren honorablement en la taula col·locats; les viandes foren 
moltes, e foren servits splèndidament. Per què lo duch de Baviera, volent davant tots 
usar de la sua magnificència, havent una molt bella, pàg. 69 

Sa mare e moltes altres senyores ploraven de goig, de què Curial havia molt gran 
vergonya. Per què l’emperador près los cavallers, e, per apartar los de la multitut de la 
gent que, pàg. 69 

Cadafal, no m’avets restituïda a mon marit, ne m’avets feta haver la sua gràcia; per 
què us suplich que us en deliurets. Curial, tot vergonyós per ço que abans no ho havia, 
pàg. 70 

La duquessa, la qual los pus flachs cavallers del món en aquest cas haguera fets 
vencedors. Per què us suplich que la reebats en aquella amor e·n aquella gràcia que en 
altre temps, pàg. 70 

E manà que tothom s’apartàs e que dançassen. E axí·s féu. Per què Curial, manant 
l’emperador presa la duquessa deliure per la mà, e seguint los molts senyors, pàg. 70 

Pandó s’acostà a Curial e li dix: —Curial, ora és que anets a vostra posada. Per què 
Curial se recordà de la Güelfa; e, regirant se vers l’emperador obtenguda licència, no 
sens, pàg. 71 
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En los monastirs se llevaven a matines, e algú encara de Curial partir no·s podia; 
per què Melchior convidà tothom a anar se·n e, obtenguda licència, cascú, parlant tots 
temps de Curial, pàg. 71 

No us faça mal. Legits vostra letra e no us plangats abans de haver ne rahó. Per què 
Curial legí la letra e trobà en aquella paraules molt consolables, e promissions de 
segura e, pàg. 72 

Lo qual a la porta de la cambra cridà grans crits: —Curial, ¿què és de vós? Per què 
Curial, exint tantost de la cambra, féu reverència al duch, e en paraules e mots 
plasents, pàg. 73 

Tots, e loaren l’emperador de gran magnificència, dients que en açò havia obrat 
molt notablement; per què Curial tornà arrere e vestí·s una d’aquelles robes, e mès se 
demunt, d’aquells, pàg. 73 

E ara és vengut ací e ha·m recordat un negoci, lo qual me carregà molt; per què és a 
mi molt necessari cuytadament tornar me·n en mon pahís. L’emperador se girà, pàg. 74 

La fama plegaria a les orelles de la Güelfa, la vida d’ella seria fort poca; per què, 
ab gran treball, per la multitut de la gent que y era, se pogué acostar a, pàg. 74 

Dites e fetes ab tanta gràcia e ab tan gran donari que aquesta era admiració 
sobirana. Per què, com Curial miràs aquesta atentament e contemplàs particularment 
totes les sues belleses, tantost furtà lo seu, pàg. 75 

De la mà de Laquesis; encara li semblava major càrrech, refusant la fer la y tenir, 
per què, alargant la mà, près la copa e begué. E com Laquesis cobràs la copa, la 
duquessa, pàg. 76 

Ab Curial, tant lo veya circuït de dones e donzelles que a la cambra lo 
acompanyaven; per què, ab molt gran desplaer, emperò ben acompanyat, a la sua casa 
se·n tornà. Entrat adonchs, pàg. 77 

Bé·m pens que sia plasent; no, emperò, crech que sia de dormir ne de reposar. Per 
què la duquessa, entenent les paraules de Curial, tota rient près comiat e·nsems ab les 
altres, pàg. 77 

Se greument; mas, dubtant que·l sentissen los qui eren en la cambra, no gosava 
parlar. Per què, llevant se de l’altar se n’anà al lit, lo qual era molt ricament cubert, 
pàg. 78 

La roba de Laquesis. D’aquest mateix domàs eren les cortines, en aquesta matexa 
forma brodades; per què Curial, mirant aquest llit, se començà a maravellar molt, no 
solament de la bellesa de Laquesis, pàg. 78 

E, mentre mirava aquests joyells, la nit se n’anava sens Curial haver ne sentiment; 
per què los cambrers seus li digueren: —Curial, ans de gran stona serà alba. E axí 
Curial tantost, pàg. 78 

Que los cels se obriren, e Febus, qui totes coses veu, recomtà a Venus aquesta 
ingratitut; per què mantinent Venus, irada, manà a Cupido, fill seu, que en adjutori de 
aquesta dona se llevàs, pàg. 79 

Mantinent Venus, irada, manà a Cupido, fill seu, que en adjutori de aquesta dona se 
llevàs. Per què lo dit Cupido collà lo seu arch e llançà dues tretes: una de plom, altra 
d', pàg. 80 
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Li uberta. Entrant, trobà Curial qui encara dormia, e, despertant lo li dix: —Curial, 
massa dormits. Per què Curial, no en altra manera que si de mort fos tornat a vida, tot 
torbat, se, pàg. 80 

Vos que, si volets la sua vida, vos en façats jupons, e, ella veent, los vistats. Per què 
Curial, ab molt gran plaer, près la roba e·n féu tan gran festa que no, pàg. 80 

Dit. E de present que foren fets, Curial no vestia altres jupons sinó de aquella roba. 
Per què Melchior de Pandó, qui açò víu, dix: —Curial, aquesta donzella pot haver nom 
Laquesis, mas ella, pàg. 81 

Li feren oblidar no solament les coses de Monferrat, ans encara menysprear-les. Per 
què, no obstant que Melchior de Pandó lo sol·licitàs de tornar se·n Curial no ho metia, 
pàg. 81 

Sua filla, e, besant la li dix: —Bella filla, anats a Curial e donats li pau. Per què 
Laquesis, complint lo manament de son pare, li donà pau. Besats adonchs Curial e 
Laquesis, lo, pàg. 81 

A Curial que anàs, que l’emperador l’esperava a dinar, e li comtaria bones novelles. 
Per què Curial, près comiat del duch e de la duquessa e axí mateix de Laquesis, féu la, 
pàg. 82 

E pensava bé aquest mal d’on podia venir, cridà grans crits: —Laquesis, vet ací 
Curial. Per què Laquesis, al nom de Curial, no menys que Píramus al nom de Tisbes, 
obrí los hulls, pàg. 82 

Que tantost com hage sabut ço que l’emperador vol, farà lo manament de la 
duquessa. Per què lo missage se·n tornà sens Curial sentir l’accident de Laquesis. E, 
com fonch junt, pàg. 83 

Caygué morta, e sinó que ab lo nom de Curial la han reviscolada, morta era 
certament; per què la duquessa lo prega molt que vulla tornar, e Laquesis no muyra 
per fretura de una, pàg. 83 

En un punt lo·n volgués retraure, poria rompre ab ell e no hauria res fet; per què 
deliberà poch a poch fer lo y entendre. Per què dix: —A! ¿Quant plaer haurà la, pàg. 
84 

Ell e no hauria res fet; per què deliberà poch a poch fer lo y entendre. Per què dix: 
—A! ¿Quant plaer haurà la Güelfa, e quanta alegria ocuparà lo seu cor com sabrà, 
pàg. 84 

Laquesis, filla mia! Filla mia, Laquesis! E pregà Curial que la besàs. E axí ho féu; 
per què, besant la moltes voltes, ella tornà. E dix: —Curial, adés yo cuydí morir e 
tramís per, pàg. 85 

Ella féu se li a l’encontre e pregà·l que la volgués un poch escoltar. Per què, 
apartats de la altra gent, Laquesis axí començà: —Curial, la necessitat en què són 
posada ha, pàg. 86 

és de tot en tot alienat e fora de mon arbitre e és en vostre poder; per què us suplich 
que, puys lo tenits a vostra ordenança, lo vullats ben tractar en manera que, pàg. 86 

Molt devot, e que, si morir li convengués d’aquest accident, en aquell volia ésser 
soterrada —per què lo marquès ho loà, e tantost la y aportaren—, pregant son frare 
que hom del món, pàg. 88 
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Llit, e certes totes les monges cregueren que aquest fos lo derrer de la sua vida; per 
què trameteren per lo marquès. E com ell fos vengut, li dix: —O, molt bella sor, ¿e, 
pàg. 89 

Que fos la duquessa acusada; e aprés li dix ço que sant March li havia dit. Per què 
l’abadessa dix: —Sus, senyora, levats del lit, e véngan totes les monges, e façam 
processió, pàg. 91 

Nostre e és stat vencedor certament, e mossèn sant March, qui és leó, li ha ajudat. 
Per què la Güelfa se llevà tantost e, axí com si mal degú no hagués, anà tan 
leugerament, pàg. 91 

Abadessa dix: —Senyora, per totes vostres paraules, hé conegut vós ésser algun 
poch enamorada de Curial; per què us torn a suplicar que·m digats si és ver. La Güelfa 
respòs: —Abadessa, amiga mia, pàg. 91 

Y advertia, ans pensava tan stretament en Curial, que no sabia si era nuyt o jorn. 
Per què, com l’abadessa entengués que covinentment hi eren stades, levant se dempeus, 
ab la Güelfa se, pàg. 94 

Havia donat, sinó que fos cert que la Güelfa hi trobaria tant enuig que seria molt. 
Per què Curial tantost donà los jupons; e axí, per ses jornades vench en Monferrat. Lo 
marquès, qui, pàg. 96 

Curial pregà lo marquès que·l fes cessar e aquell jorn no s’í fes pus. Per què lo 
marquès tantost manà les trompetes sonar a retraure, e tothom s’apartà mas lo cathalà, 
pàg. 98 

Per dit aquest ésser lo millor e pus valent cavaller que en lo torneig fos estat. Per 
què, apartat lo marquès a una part, lo pregà que li fes gran festa, car bé s', pàg. 99 

Car bé s’í merexia, e per temps li porie profitar. Lo marquès ho féu axí; per què, 
acostant se lo cavaller català, lo festejà molt. Ab tant segueren a sopar; e, ordonant lo, 
pàg. 99 

Fet tant com ell, segons lo meu parer. Lo marquès manà que degú no parlàs pus. Per 
què lo cathalà, ab gran enuig, sostengué aquell manament del marquès per una gran 
stona, dins la, pàg. 100 

E la Güelfa se·n tornà al monastir, cuydant haver millor avinentesa de parlar ab 
Curial; per què tothom se n’anà a reposar. Lo marquès aquella nit féu metre guardes al 
monastir, per, pàg. 103 

E altres joyells que donats li havien en Alamanya, los quals eren molts, ultra los 
nomenats; per què Curial ho féu, e per Melchior de Pandó lo y tramés tot. E tantost que 
ho, pàg. 104 

Gran e pijor que Curial no li havie fet a ella, sobre lo fet de Laquesis. Per què 
tantost, secretament, mès mans a fer una tenda d’aquells paraments de cortines, e 
tramès la, pàg. 104 

Se de ço que ell contra ella havie fet; e no sabia com se·n regís. Per què un dia, 
abans que la batalla se fes, tramés per Melchior, e dix li —¿Què fa, pàg. 108 

Cavallers seran al monastir d’uymés e la senyora abadessa bé y staria d’ací avant. 
Per què, al pendre del comiat, la Güelfa dix: —Mare mia, aconsolats lo de ma part, e 
si, pàg. 111 
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Se mas Curial los pregà que no aportassen los bacinets als caps, e axí ho feren. Per 
què, muntant a cavall, en cavalls molt forts e valerosos, començaren a anar sots un 
estandart blanch, pàg. 112 

L’Andrea e dix: —Senyores, senyats nos que ja no podem fer sinó de nostre prou. 
Per què la Güelfa los senyà, e, alçant lo braç, lo y mès sobre les espatles, e dix, pàg. 
112 

Apartà un poch dels seus e signà a Curial que s’apartàs algun poch dels altres; per 
què Curial, en guisa de apartar se strengué la lança e, donant dels sperons, cridant 
"Sant Jordi", pàg. 113 

De sí, que no·s tenia per dit que cavaller del món hagués durada contra ell. Per què, 
baxant les lances, encontren se en mig dels escuts; les lances eren forts, e los cavallers, 
pàg. 114 

Cors, la qual cosa li feya molt gran dan, en tant que·l cor li defallia; per què una per 
lo defalliment, altra per lo colpejar, ell ja no podia regir lo cavall. Tots, pàg. 116 

—Boca de Far, ¿qui mereix lo pris, vós o lo cathalà? Boca de Far no respòs, per 
què Curial li donà un colp tan forts e tan pesant sobre l’elmet que Boca de, pàg. 116 

Poderosament, que Boca de Far, desemparant lo cavall, caygué, e no féu continença 
de llevar-se. Per què Curial se mès a peu tantost e vench a ell, e, llevant li l’elmet víu, 
pàg. 116 

Tengueren se per perduts, e, no obstant que encara se defenien, jatsia flacament, 
reteren se tantost. Per què los feels, entrants en lo camp, prengueren Boca de Far, e, 
mès aquell en un llit, pàg. 116 

—Pare meu, ja oyts les maravelles que de aquests cavallers se conten tots dies; per 
què yo·m tench a gran càrrech lo aturar ací sens fer cosa alguna, car per ventura, pàg. 
122 

De exercitar lo cors en tan nobles fets ne ab tanta diversitat de cavallers com ara. 
Per què us clam mercè que vajats a la sennora e li supliquets de ma part que·m, pàg. 
122 

De casa. Melchior anà a la Güelfa e explicà li ço que Curial li havia dit. Per què la 
Güelfa, venint li a memòria lo fet de Laquesis, lo qual ella molt bé sabia, pàg. 122 

Se mès en noves ab ella; e tantost los vench al devant lo torneig de França; per què 
la Güelfa dix: —Melchior, direts a Curial que en nom de Déu partesca d’ací totora, 
pàg. 123 

Prestà molts e molt preciosos, e treballà·s en metre la a punt tant com pogué. Per 
què, lo següent jorn, com vengués en la vesprada e ja la Güelfa volgués trametre l’Arta, 
pàg. 124 

Duch de Baviera, hi serà, la qual dien que és la pus bella donzella del món; per 
què·t prech que t’avises bé de la sua bellesa, e sàpies si és tanta com, pàg. 124 

Yo li faré aquella honor que a mi serà possible. La Güelfa dix que era contenta. Per 
què, estenent los braços, e quasi lagrimejant, lo abraçà, e·l besà; e li manà que se, pàg. 
124 

Cavall molt bo e forts, volgué exir. Mas l’Arta cridà grans crits: No·m lexets! Per 
què, muntada a cavall, volent exir de la casa, ja veren los dos cavallers qui anàvan 
derrera, pàg. 125 
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Veren los dos cavallers qui anàvan derrera la donzella e en aquella casa la 
cuydàvan trobar. Per què, veent Curial ab altra donzella, cuydant que fos la que ells 
cercàvan, començaren a anar vers, pàg. 126 

Entelats los ulls e tot lo seny perdut, passà d’aquesta vida ans que fos regonegut. Per 
què tantost Curial devallà del cavall e anà sse·n al primer, qui ja feya continença de, 
pàg. 126 

Sobràs, e a aquell retre tot ço que dels altres hauríem haüt. —Sus, donchs —dix 
Curial. Per què, donant la mà al cavaller, li ajudà a levar. E, com ell veés son germà 
en, pàg. 126 

E defenedor té la donzella. Respongueren ells: —¿E com? Defendrets la vós? —
Hoch, certes —dix Curial. Per què tantost Curial, tenint una grossa e molt forts lança 
en la mà, dreçà vers lo un, pàg. 126 

Spatles lo ferro de la lança, cridà grans crits: —A, germà! ¿E què és de vós? Per 
què, girant se contra Curial, mès mans per la spasa, e vench a ell, dient: —Aprés mort, 
pàg. 127 

Saber, per mon grat, ne us veig en punt que per força lo·m féssets dir. Per què us 
prech que amets vostra vida més que no féts; car, sinó, a mi serà forçat, pàg. 127 

Lo cavaller era de gran esforç, mas que lo cors no responia al seu valerós cor. Per 
què, veent los colps no ésser tals que molt li poguessen noure, axí com aquells qui 
exien, pàg. 127 

és lo jorn que serà tolta la mala costuma que aquests falsos cavallers ací havían 
mesa. Per què, tantost preses les robes, lo cavaller se vestí e s’armà e près son cavall 
per, pàg. 129 

Fort, que veya que lo combatre no li profitava res; no sabia quiny partit se prengués. 
Per què lo varvessor, qui era vell e molt savi cavaller, se n’anà a Curial e li, pàg. 129 

Que hom vaja armat per lo camí, car ja som en terra on cavallers errants usen. Per 
què, tornant a descavalcar, armà·s molt bé, e muntat a cavall, donades la lança e l', 
pàg. 130 

Que aquell fos lo castell, e començà·s a aturar per veure quiny brogit seria aquell. 
Per què un prom, exint del castell, se·n vench a ell, e li dix: —Cavaller, tenits vostre, 
pàg. 131 

Altre dan sinó lo colp que en lo caure havia près. Curial no·l mirà pus; per què 
l’Arta dix: —Cavaller, assats havem ací estat; anem, en nom de Déu, que ja no, pàg. 
132 

Ells, e crida·ls —A, malvats hòmens! Certes, vosaltres no sentits què és honor de 
cavalleria. Per què, encontrant ne un en son venir, tantost lo descavalcà e·l mès a la 
terra; e, pàg. 133 

De Déu, que vós no havets mester a mi; ¿hauríets somniat alguna cosa esta nit 
passada? Per què lo cavaller se emplí de malenconia, e dix: —Ara, per ma fe, vós 
vindrets o per, pàg. 134 

Vejam qui és aqueix diable de qui s’à hom a senyar. Curial no dix res. Per què 
l’Arta se lexà caure del palafrèn, e dix: —Certes, yo no iré ab vós, o, pàg. 134 
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Donzella, cuytadament, respòs: —De tal refrescament me guart Déu. Anem d’ací yo 
us en prech. Per què Curial e l’altre cavaller, girant la squena, se·n partiren. [2.9. 
L’ARTA ARA DITA, pàg. 134 

Curial respòs que li playa; per què lo cavaller se féu avant e dix: —Cavaller, lexats 
la donzella, e pensar podets que és, pàg. 135 

En la donzella tant dret hi cuyt haver com vosaltres; e axí, vejam de qui serà. Per 
què los cavallers comencen a venir lo un contra l’altre e sí·s feriren tan poderosament, 
pàg. 135 

Faré onta en lo cors. De què Curial, veent que·ls crexia la malenconia, ris molt. Per 
què lo cavaller qui anava en companyia de Curial, dix: —Cavaller, yo·m fóra fet avant 
per, pàg. 135 

Car no us en poria pus dir al present. Ladonchs ell callà. E encontraren dos camins; 
per què Curial s’aturà e, girant se vers lo cavaller, dix: —Cavaller, a partir nos cové, 
puys, pàg. 137 

Present; e axí, triats lo camí que voldrets, car yo són content de pendre l’altre Per 
què lo senyor de Salanova, près comiat, elegí la man dreta, e axí·s partí de Curial, pàg. 
137 

No fos valent e venturós, e sí·l prearen molt més que d’abans no feyen. Per què 
Johanina de Borbó, volent riure més avant ab Festa, dix: —Donzella, yo us prech 
que·m, pàg. 141 

Sinó de vós e de aquesta donzella, afermant totes aquesta ésser la pus bella del món; 
per què lo cavaller, desijós de haver aquesta donzella per menar la al torneig, cavalcà 
fort cuytadament per, pàg. 143 

Elegir; e, com en açò stigués, lo haraut cridà un gran crit: —Vets ací lo cavaller. 
Per què Curial tantost près l’escut e la lança, e manà que Festa fos muntada a cavall, 
pàg. 145 

Aquesta donzella, a preu de sanch se ven, e no la pot haver en altra manera. Per què 
Curial, abans que lo haraut pogués ésser anat ab la resposta, ja·s fonch mès en, pàg. 
145 

Escut e la lança, e manà que Festa fos muntada a cavall; e axí fonch fet. Per què lo 
haraut se·n va a son senyor, e li comtà com lo cavaller lo havia, pàg. 145 

Que Curial lo ferí per lo front, de guisa que lo cavall caygué en terra mort. Per què 
lo cavaller, exint de la sella, cridà grans crits: —Certes, vós no havets fet colp de, pàg. 
145 

Gran stona, com Curial víu gran pols de gents qui venien per lo camí fort 
cuytadament; per què dix: —Cavaller, yo veig gran pols e pens que sien gents qui 
vénen vers nosaltres, e, pàg. 147 

Pens me que us serà tolta avinentesa de fer ho si ells se meten entre nós. Per què lo 
cavaller, alçat aquell romput e poch escut que li ere romàs, streny la spasa e, pàg. 147 

De la sua cavalleria. E Curial lo feria contínuament, e mills e pus fort que jamés. 
Per què lo haraut, qui víu son senyor en tan àvol punt, ficant sperons, correch vers 
aquelles gents, pàg. 147 
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Gran colp de monges; e dix los tot plorant: —Correts, senyores, sinó mon senyor és 
mort. Per què les monges corren ab la major cuyta que poden, e, per bé que cuytassen, 
ja lo, pàg. 147 

Que havia reebuts al cap, e axí stava tan tabuxat que anvides podia obrir los ulls. 
Per què la priora, ab aquelles senyores, lançaren li aygua_ros per la cara, e torcaren li 
la suor, pàg. 148 

L’altra gent rieren molt, veent lo en tan àvol punt, e encara cercava son dan. Per 
què la priora dix: —Senyor cavaller, yo us prech, per aquella honor e per aquell bé 
que, pàg. 148 

Ne porets haver alguna, que moltes ne van al torneig; lexats aquesta, que no us vol. 
Per què lo cavaller replicà: —Ara, senyora, per amor de vós, a mi plau lexar la y vuy, 
pàg. 148 

A Curial, e clamaren li mercè que no combatés pus fins que haguessen parlat ab ell. 
Per què ell tantost se féu arrere; e bé que ho havia mester, car ere tan cansat que, pàg. 
148 

Qui en aquell cas havia enderrocat; e la donzella feya lo pus dolorós plant del món. 
Per què, com Curial, anant per son camí, s’acostàs a ells, la donzella, plorant, vench a 
Curial, pàg. 151 

Cavaller, ab la spasa arrancada, se mès en mig, tolent li la facultat de muntar-la. 
Per què Curial, ja un poch fumós, féu se avant, e dix: —E, per ma fe, ella muntarà, pàg. 
153 

"Certes, no la muntarà", l’escuder se féu avant, e près la donzella per muntar-la. Per 
què lo cavaller, tot furiós e encès de rabiosa ira, ferí l’escuder ab la spasa, en, pàg. 153 

Trepijàs ab lo cavall, car no merexia altra mort; emperò, finalment, elegí 
descavalcar e combatre·l. Per què tantost se mès a peu. Lo cavaller no sperà que 
Curial vengués a ell, ans se, pàg. 153 

E de gran esforç. Mas certes, la força no responia a la altesa del seu cor; per què, 
com l’assalt hagués durat per molt gran stona, e lo cavaller fos tan cansat que, pàg. 
153 

E pijor. E manà a l’altre scuder seu que li llevàs l’elm del cap. Per què, llevant li 
l’elm trobà encara viu lo cavaller; emperò Curial manà a l’escuder que, pàg. 154 

Terra, lo qual, per l’encontre del cavaller, era caygut e havia rompuda la una cama. 
Per què tantost se mès a peu e dix li —Cavaller, ¿quiny mal havets vós que no us, pàg. 
154 

Cavaller sol, sens alguna companyia, e volgué·m pendre la donzella per la costuma 
del realme, per què a mi covengué júnyer ab ell; e encontrà·m ab tal virtut, que·m 
derrocà ensems, pàg. 154 

Tot cas, e·l tempestejava tant terriblement, que ja lo cavaller no podia pus en avant. 
Per què, parlant a Curial, dix: —Cavaller, ¿vós sabets ab qui combatets? Respòs 
Curial: —No, ne ho vull, pàg. 154 

Cavaller: —Sí, ací prop ha una abadia de monges, d’on yo partí encara aquesta 
matinada. Per què tantost feren aquella via e atengueren al monastir, on foren reebuts 
e servits molt notablement, e, pàg. 155 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

817

La Fortuna encara no era contenta, e cascun jorn li cercava coses noves on 
infortunis trobàs. Per què, axí com del monastir fonch partit, en lo qual alguns jorns 
havia reposat, no hach gayre, pàg. 155 

Que no l’ajats encontrat. —Sí hé, certes, encontrat —respòs Curial—, ço que molt 
me desplau. Per què tantost anà a pendre lo cavall del cavaller, e, axí com mills pogué, 
ab la donzella, pàg. 155 

Menys de vós? —Sí havia —dix Curial. Ladonchs lo nan dix: —Senyor cavaller, dir 
vos hé per què ho dich: yo són enviat per dos cavallers, qui van cercant un cavaller qui 
dien que, pàg. 156 

Sobre aquest cas, e l’abat li mostrà lo cartell on era scrita tota la gesta. Per què lo 
nan dix: —¿És lo cavaller que yo encontrí ara en lo camí, ab una donzella, pàg. 157 

Molt gran vilania, e a gran vilania nos serie tengut. L’oncle respòs que era content. 
Per què Carles de Monbrú s’aparellà per a la batalla, e trameteren lo nan al cavaller, 
que, pàg. 157 

Tan corrents, que no·ls era vijares que jamés fossen a temps a fer son dan. Per què, 
axí com foren junts ab lo cavaller, Carles de Monbrú dix: —Cavaller, tu has mort mon, 
pàg. 157 

Tal camí que ell encontraria certament los qui·l van cercant per toldre li la vida. Per 
què en un punt, metent se a cavall fort cuytadament, se·n tornà per lo camí on, pàg. 157 

A la terra mort, e Curial, rompent la lança, se·n passà de la altra part. Per què lo 
seu scuder tantost s’acostà a ell, e li donà una altra lança molt forts, pàg. 158 

Envers l’altre cavaller, sperant si voldria fer res. Lo cavaller sperava que l’altre·s 
llevàs. Per què Curial, veent que lo un cavaller no·s llevava de terra e l’altre no·s, pàg. 
158 

Dix al scuder e a la donzella: —Anem en nom de Déu. E començaren a anar. Per 
què Jaques de Monbrú, qui víu que son nebot no·s levava e que·l cavaller se, pàg. 158 

Tan gran lo colp que près en la cayguda, que perdé tota la disposició de combatre. 
Per què Curial s’arrestà e no·s mogué, sperant què voldria fer, e donà la lança a, pàg. 
158 

Mort lo senyor de Monbrú. Curial lo y dix tot, que no li mentí de res. Per què lo 
cavaller li dix: —Amich, anats en nom de Déu; yo us hé per quiti on, pàg. 158 

Sua mort, no·n són en culpa; e, sobre aquest cas defenent me combatré contra tu. 
Per què, responent, Carles dix: —Abans que partiats d’ací o pagarets. Curial respòs: 
—Tal cuyda venjar les, pàg. 158 

Fet ço que bon cavaller deu fer, e, si àls fet haguéssets, haguérets fallit a cavalleria. 
Per què Curial tantost cavalcà e se n’anà L’altre féu levar lo cavaller mort e, anant, 
pàg. 159 

Vengut al cavall de Curial, e començaren se a mordre e a fer molt gran brogit; per 
què Curial e los seus se giraren vers aquella part, e, veent lo cavall, se maravellaren 
molt, pàg. 159 

—Aquest cavall és scapat a algun cavaller; prenets lo e sie guardat per a son senyor. 
Per què los escuders corregueren al cavall; mas, com hi atenguessen, quatre scuders 
altres foren venguts, e prengueren, pàg. 160 
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De la qual yo usaria volenterosament si ací volgués aturar, emperò susara m’ich 
deig partir; per què no hé obs pendre la graciosa oferta que per aqueys nobles 
cavallers m’és stada feta, pàg. 160 

La donzella respòs que lo cavaller havia respost per tots, car tots eren a son 
comandament. Per què l’escuder près comiat, se·n tornà als cavallers, e·ls dix ço 
qu’avia vist, pàg. 160 

Que era tan bella, digueren: Prengam la per la costuma que huy és en lo realme. Per 
què, llevant se enpeus, Pero Cornell dix: —Aquesta ventura a mi m’espera car tots 
havets combatut, pàg. 161 

Lo cavaller, e parlaré ab ell, e porà ésser que sabrets alguna cosa de son estat. Per 
què tantost se n’anà e, com Curial víu lo haraut, conegué·l per ço que l', pàg. 161 

Vist altra vegada en companyia de Jacob de Cleves, e semblantment lo haraut 
conegué a Curial. Per què lo haraut, tantost com lo víu, anà envers ell, e féu li molt 
gran reverència, la, pàg. 161 

Quatre cavallers d’Aragó qui van al torneig e no són estats jamés en aquesta terra, 
per què yo·ls conduesch per aquelles encontrades que pus forts e pus aspres aventures 
degen trobar, e, pàg. 162 

Aquí eren en tot cas lo volien anar a veure, e semblantment a la sua donzella. Per 
què tantost Curial respòs que ell los pregava que a present se volguessen abstenir de 
veure·l, pàg. 163 

Lo haraut, dient que s’aturàs per rompre una lança, segons la costuma dels 
cavallers errants. Per què Curial tantost s’estancà e, presa la lança en la mà, se girà 
envers ells, e, pàg. 164 

Lo haraut tornà als cavallers e·ls dix com lo cavaller se recomanava molt a ells; per 
què ells, sabent certament aquell ésser lo cavaller ab qui havien parlat lo jorn passat, 
digueren que, pàg. 165 

N’anàs a ell e li digués que d’aquí avant no·s celàs a ells. Per què lo haraut tantost 
anà a Curial, e li dix: —Senyor cavaller, tant no us sóts guardat, pàg. 166 

Avant no us vullats d’ells celar, car no·s celarien ne celaran ells de vós. Per què 
Festa, tantost, dix: —Curial, sabets com va del fet; segons yo veig, aquests cavallers 
són nobles, pàg. 166 

Venguda, lo haraut tornà e dix li que podia anar a dinar totora que li plagués. Per 
què Curial, exint de la cambra e presa Festa per lo braç, anà a la cambra dels, pàg. 
167 

Un cavaller qui, pochs dies ha, vencé vuyt cavallers e tolgué la mala costuma 
d’albines per què us suplich que, si res ne sabets, que m’ó vullats dir, car yo li comtaré, 
pàg. 168 

Conexent lo anà a ell, e li demanà de noves, e li·n dix gran colp. Per què Bon Panser 
tornà, e dix als cavallers: —Senyors, ací és Bonté, haraut del comte de Foix, pàg. 168 

"yo són"; mas faré que Bon Panser lo y dirà. E axí fonch acordat per tots. Per què, 
cridat Bon Panser, li digueren que fes aquesta resposta a Bonté; e axí fonch fet. Per, 
pàg. 169 
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Què, cridat Bon Panser, li digueren que fes aquesta resposta a Bonté; e axí fonch fet. 
Per què lo haraut, aprés que fonch dinat, tornà als cavallers, e·ls dix: —Senyors, ¿qual 
de vosaltres, pàg. 169 

Panser dix a Bonté: Venits vos dinar, e despuys vos direm ço que sabem del cavaller. 
Per què los harauts s’anaren a dinar, e los cavallers e la donzella romangueren a soles. 
E, pàg. 169 

Ell se·n tornà a Melú, e dix a Laquesis ço que havia vist e oyt; per què Laquesis, en 
aquell punt, creent certament, segons les entresenyes que li havia donades lo haraut, 
aquell, pàg. 171 

Que res no us fàllega. Per què tots acordaren que era ben dit; e axí aturaren. Per 
què Curial féu venir allí lo seu paballó, lo qual era lo pus rich e major que, pàg. 171 

Coses que havets necessàries per a quant hi serets, en manera que res no us fàllega. 
Per què tots acordaren que era ben dit; e axí aturaren. Per què Curial féu venir allí lo, 
pàg. 171 

Lo haraut se n’anà a Festa, e li dix: —Vets allí una donzella de Laquesis. Per què 
Festa tantost tramés a dir a Curial que no digués que ella era en son conduyt, pàg. 172 

Era aquesta Tura bella molt, e ben parlant, e tan alegra que açò era gran maravella. 
Per què Curial li dix: —Tura, yo us prech que no·m nomenets, car yo no vull que, pàg. 
172 

Mentre en açò stiguessen, Festa dix a Curial que se·n tornassen a la sua cambra. 
Per què, tantost près comiat dels cavallers, a la sua cambra se n’anaren E axí, com hi, 
pàg. 173 

Sàpia regir en la forma que a mi seria mester, e los absents creen massa 
laugerament. Per què us prech que vós no li scrivats sinó veritat, car d’aquella seré 
content; e yo, pàg. 173 

D’or ab moltes pedres e perles, e unes letres entorn qui deyen: "Ami sens amie". Per 
què Tura, veent lo braçalet, dix a Curial que trametés a Laquesis aquell braçalet, puys 
que letra, pàg. 174 

No sabia Festa que Tura se·n portava lo braçalet, ne se n’apercebé Per què, venint 
lo temps del torneig, los cavallers envien los seus paballons e tota lur desferra al, pàg. 
174 

A ella abans que·l torneig no serà finat. Curial fonch content de fer aquesta resposta. 
Per què, com la donzella hach dormit, Curial fonch prest e anà a ella e parlaren molt, 
e, pàg. 174 

Aragó lo conech, e vench a son senyor, e li dix com havia vist lo rey. Per què son 
senyor se n’anà a ell, e, feta li reverència, li demanà com era vengut, pàg. 175 

E dels altres. Fes lo venir —dix lo rey—, mas no li digues qui són yo. Per què lo 
cavaller parlà ab los altres companyons, e·ls dix com lo rey era aquí aleujat, pàg. 175 

Que volia veure Curial, mas que no li diguessen qui ell era; e axí fonch fet. Per què 
tots digueren a Curial: —Ací s’és mès, prop de nós, un cavaller parent nostre, forts, 
pàg. 175 

Que li façam honor e l’acullam en nostra companyia. Curial respòs que era molt 
content. Per què tantost anaren al cavaller e saludaren lo e ell los tornà les saluts. Lo 
rey mirà, pàg. 175 
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Vassalls, que emprenia moltes coses terribles e de gran perill, en manera que no 
dubtava res. Per què Curial dix als altres cavallers: —Per cert, aquest deu ésser un 
valerós cavaller, e, si no, pàg. 175 

Fiar de talla de home del món. Entretant, los servidors del rey hagueren lo dinar 
prest. Per què lo rey dix: —Sus, metets vos a taula. Curial dix: —Senyor cavaller, 
plàcia us fer a, pàg. 175 

Que fossen fermades en lo pus desviable loch que s’í trobàs; e axí fonch fet. Per què 
los qui les assegueren, cuydant se apartar, caygueren prop d’aquelles de Curial e dels 
aragoneses, pàg. 175 

Rey foren venguts, bells e molt forts, molt millors que encara Curial no·ls havia vists. 
Per què Curial estech molt maravellat, e veya que, com eren a part, los altres cavallers, 
no perquè, pàg. 176 

Vengué la ora de anar a les vespres del torneig. Per què lo rey dix, quasi en sò de 
manar, a tots: —Sus, sus, cavallers; anem a les, pàg. 176 

Rey dix, quasi en sò de manar, a tots: —Sus, sus, cavallers; anem a les vespres. Per 
què tots se armaren lo millor que pogueren, e, haüts scuts negres, cascú ab la sua 
divisa, pàg. 176 

Valent, apellat Guillalmes de Roam, lo qual en aquella vesprada havia fet 
maravellosos colps de lança. Per què, veent ço que los sis cavallers dels scuts negres 
feyen, exí de la pressa e mudà, pàg. 177 

Lo sol declinàs, lo rey de França manà tocar a retraure; e axí tothom se retragué. 
Per què los scuders cobraren la donzella e, muntada en son palafrè, per altre loch 
apartat, no per, pàg. 178 

Per a ells, car lo duch d’Orleans havia votat no entendre sinó en ells solament. Per 
què aquests se·n partiren, e anant cercant deçà e dellà, de aleujament en aleujament, 
tant anaren, pàg. 178 

Un, li dix si era allí lo rey, car nou cavallers d’Aragó lo anaven cercant. Per què 
entraren per dir ho al rey; e, com ho sabé, manà que venguessen. E de continent, pàg. 
178 

Que si ell se mescla molt ab nosaltres, no se·n partirà ab la testa sana. Per què un 
cavaller dix: —Senyor, yo us clam mercè que demà no entrets en lo torneig, e, pàg. 179 

Que la sua donzella fos mesa en lo pus rich e millor punt que ésser pogués. Per què 
Curial se n’anà a Festa e li dix que·s treballàs en abillar se bé, pàg. 181 

Fort, près l’estandart e lo rey mirà entorn, e víu que eren trenta_e_cinch cavallers 
armats. Per què, presa col·lació, e presos tots scuts negres, cascú ab la sua devisa —
per ventura mal pintada, pàg. 182 

Los cavallers dels scuts negres ab ell, tothom corre a aquella part a mirar aquells 
cavallers. Per què Bon Panser, per manament del cavaller de les spases, ab gran brogit 
de trompetes, féu crida, pàg. 183 

Peus dels cavalls jahien, e axí començaren no solament torneig, ans paria que fos 
batalla mortal. Per què tantost lo comte d’Armanyach en ajuda dels de Orleans, 
mogué, e, d’altra part, corre, pàg. 185 

Lo rey féu mirar pertot, e fonch li dit que tothom hi ere. Per què lo trompeta del rey 
féu un toch, e cascú dels cavallers pren la lança en la, pàg. 185 
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De Poytieus anaven ensems, e on que anassen se treballàvan en noure als dels scuts 
negres; per què, tantost cridat Curial, ensems anaren contra ells. E lo rey, presa 
primerament una forts lança en, pàg. 185 

Contra ell, e donà li tan gran encontre de la lança, que del cavall lo derrocà; per 
què lo rey cuytà lo duch d’Orleans e donà li tan forts colps e tan pesants, pàg. 185 

Què farían los dels scuts negres, e semblantment ho tramés a dir al duch de 
Bretanya, per què ells stigueren segurs. Al segon toch, los cavallers s’acostaren un 
poch. E, mentre lo haraut, pàg. 185 

Duch d’Orleans e suplica li que·t faça cavaller, e no·t partescas d’ell Per què Febus, 
complit lo manament de son pare, no sabent qui era lo cavaller de les spases, pàg. 187 

E dix los —Ja és a cavall lo rey e d’uymés entrarà en lo torneig. Per què lo cavaller 
de les espases près Curial per la mà, e dix: —Ara veurem què serà, pàg. 187 

Scuts negres feyen, los quals combatien tan maravellosament, que entre ells no y 
havia què triar; per què dix: —Certes, o yo no poré pus, o lo duch d’Orleans venjarà 
vuy les sobres, pàg. 187 

Dix que li playa, solament que abans rompés una lança en l’escut de les spases. Per 
què tantost lo rey, qui era assats notable e molt bon cavaller, presa una lança en la, 
pàg. 188 

Tramés tantost a les loges, dient: —Vés, dóna·l a la pus bella donzella de totes. Per 
què, aquell qui·l portava, lo donà a Laquesis, de què ella fonch molt contenta, e cregué, 
pàg. 189 

Cuytadament al cavaller del falcó, qui és a peu, e devant les loges lo volen 
apresonar. Per què lo cavaller de les espases, ab un gran crit, ajusta dels seus tants 
com pot, mou, pàg. 190 

Propris, tots los amonestà que era necessari que lo cavaller del falcó aquell jorn fos 
abatut. Per què, sens ferir, se met per lo torneig, e tant cercà amunt e avall, que ell víu, 
pàg. 190 

Falcó qui feya armes davant les lotges, e la sua strenuïtat resplandia entre tots los 
cavallers. Per què Salisberi, qui·l víu, corre contra ell, e més de cinquanta cavallers qui 
ab ell tots, pàg. 190 

Anglaterra hagué·n molt gran plaer, e fonch molt desijós de saber qui era lo 
cavaller. Per què, movent l’estandart van sobre aquells del duch de Burgunya, entre los 
quals havia dos cavallers, pàg. 191 

No fos les armes que porten! Lexau los per amor de mi. ¿Anem contra los franceses! 
Per què Bon Panser anà al senyor de Vergues e al de Sant Jordi, qui companyons eren, 
e, pàg. 191 

Emperò no devem donar loch que altres los infesten. Manats ço que us plau que 
façam. Per què lo duch va ver[s] aquella part e víu los tots a una que feyen coses nulls, 
pàg. 192 

En toldre a aquests la honor que per força d’armes en aquest jorn han guanyada. 
Per què, acostant se al cavaller de les spases, dix li —Senyor cavaller, yo us prech que 
entre, pàg. 192 

Al rey, qui bé no ho havia entès, e dix li ço que lo duch deya; per què lo rey tantost 
s’apartà d’aquell loch. Eren ja passades vespres bona stona havia, e, pàg. 192 
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Qual cavaller és aconseguit li és forçat caure del cavall o abraçar lo coll d’aquell 
per què en poca d’ora foren coneguts e squivats. Los burgunyons, qui contra los 
franceses aquell jorn, pàg. 192 

RESTAR AMB EL REI DE FRANÇA] Lo rey de França se n’entrà en la vila, per què 
cascú cobrà les sues donzelles, exceptat Curial, car la reyna pregà molt la donzella del 
scut, pàg. 193 

La donzella ho atorgà, volent ho emperò lo cavaller del falcó, ab lo qual ella era; 
per què la reyna tramés fort cuytadament a ell per demanar la y e tantost la y atorgà, 
pàg. 193 

Amunt e avall; mas degú no·s mogué contra ells, car tothom era cansat e làs; per 
què lo rey de França, veent açò, manà que lo torneig hagués fi aquest jorn. E axí, pàg. 
193 

·m prometats abdosos que no ho direts a persona del món. E axí li fonch promès. Per 
què Festa dix: —Lo cavaller ha nom Curial. —A santa Maria! —dix lo rey—. E quinys 
noms!, pàg. 194 

Sopat, lo rey tramés a dir a la reyna que vengués e menàs Festa ab sí. Per què la 
reyna vench, e lo rey près a Festa per la mà: —On que vós siats, pàg. 195 

De Pandó, lo qual tot lo dia havia mirat lo torneig e no havia conegut Curial; per 
què Festa li signà que callàs e stigués segur. Emperò, com molt hagués stat, llevant se 
empeus, pàg. 196 

E son companyó, car tots los altres vos conexen e ells no poden pensar qui sóts. Per 
què us suplica tant com pot, per ésser vengut ací en vostra companyia, e semblantment 
perquè us, pàg. 197 

Cosa en lo món que yo tant desijàs com conèxer mon senyor, lo qual sóts vós. Per 
què us suplich e us clam mercè que d’ací avant m’ajats per servidor, e·m, pàg. 197 

Pegar alguna poca de la bondat que·ls altres havien; de què lo comte ris molt. Per 
què, passada la sesta, lo rey se n’anà a sopar a aquelles tendes, e víu les, pàg. 199 

Festa, e dix li —Festa, yo no conech lo cavaller de les spases ne del falcó, per què us 
prech que, si ací són, los me vullats mostrar, per ço que yo·ls pusca, pàg. 199 

Curial. E, com fos regoneguda, tothom dix: —Aquella roba e aquesta tenda tot és 
una cosa. Per què lo rey féu venir a Laquesis, e li dix: —Laquesis, la vostra roba me fa 
creure, pàg. 200 

Suplicà al rey que no s’í tornejàs pus, e axí fonch per lo rey ordonat. Per què, 
licenciant lo torneig, se n’entrà en Melú. E lo senyor de Vergues mès se en, pàg. 202 

Açò se feyan diverses juhís. Lo rey ere torbat e no sabia què se·n fes; per què cridà a 
Festa, e dix li que qui tendria aquelles tendes. Festa respòs que un prom, pàg. 202 

Tal condició que vós no·l nomenets a persona del món. Lo rey lo y promés. Per què 
ella li dix —Aquest és lo rey d’Aragó e és huy de la sua lança, pàg. 203 

A Festa que vengués a Melú ab aquella companyia que lo senyor de Vergues li 
donaria. Per què Festa, près comiat del rey e de la reyna, e, reebuts d’ells preciosos 
dons, ab, pàg. 204 
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Al partir eren venguts, començà·s a plànyer molt e, sobrat de congoxa, no podia 
parlar; per què Melchior li dix: —Curial, no plorets, car no és obra de cavaller; yo us 
dich que, pàg. 205 

Temps me tench companyia, me avivà los spirits, qui mig vius stàvan, dient: 
"Responets, e anem". Per què yo solament haguí avinentesa de dir: Plau me Girant, 
donques, la squena, volie·m moure per, pàg. 207 

Curial, axí fort que no·m podia partir d’aquell loch, com Pandolfo exclamà dient: 
"Anem". Per què yo, plorosa, relexí aquell dolorós, que·m pens que no·s mudà d’allí 
aquell malaït, pàg. 207 

Haguera dit, sinó tement me que sia sabut per altres persones, e yo hi perdria molt; 
per què us suplich que, puys vos [ho] hauré dit, sia vostra mercè tenir ho secret. Lo rey, 
pàg. 210 

A molts desplagué açò, perquè cascú volguera haver part de la honor de Curial. Per 
què lo rey, ab molt gran cuyta, féu fer paraments molt richs, e tramès los a Aznar, pàg. 
216 

Curial reebés les letres del rey, fonch molt alegre e donà les sues als dits senyors; 
per què tantost se proferiren al dit Aznar, e prengueren lo en mig, e amenaren lo al rey, 
pàg. 216 

Qual li denunciava com era partit per anar se·n a Curial e fer aquella batalla, per 
què li suplicava e li clamava mercè que no·l privàs de la sua gràcia, ans li, pàg. 216 

Vós no ha loch, car sóts mare e sabets tots mos fets e tota ma necessitat. Per què hé 
deliberat passar e vençre la vergonya, abans que reebre dan, podent lo scusar. Moltes 
coses, pàg. 218 

Tal paraula de la boca, com a Curial fonch dita la suplicació que lo Senglier feya; 
per què corregué, ans volà, e, fincant lo genoll devant lo rey, suplicà al dit senyor que, 
per, pàg. 222 

E ell a ells. Emperò totavia Curial honrava los cavallers ancians e mostrava·ls als 
altres, per què tots los feyen honor e moltes profertes, per amor d’ell Aprés del sopar, 
lo duch, pàg. 225 

Vos jur que de nit me par que la veja e·m diga: "Desempatxa e vine". Per què us torn 
a suplicar que·ns desempatxets, e ella no sie frustrada en son desig. —Digues, pàg. 228 

Mort. E, finalment, los uns ne los altres no havien desig sinó de menar les mans; per 
què tornaren al rey ab la resposta. Tantost lo rey los féu pendre jurament, sobre la 
creu, pàg. 230 

Hom no deu confiar de son saber, car poch val contra altre saber mesclat ab poder. 
Per què, conexent Aznar la poca força de Guillalmes de la Tor, puys que l’ach un poch, 
pàg. 232 

Caure d’espatles e caygut fóra, certament, si lo palench no l’hagués tengut per 
detràs. Per què Aznar, vist que Curial no havia mester ajuda, girà·s vers lo seu, e víu 
lo, pàg. 233 

E li dix: —Guillalmes, ¿vols combatre pus? Ell respòs: —Hoch. Mas no mogué peu 
ne mà; per què Aznar li dix: Ret te a mi. Respòs: —No vull. Replicà Aznar: —¿E no 
veus tu, pàg. 234 



 Curial y Güelfa.   
 

824 

S’aferrava ab ell, e crech que fóra caygut si ab ell no·s fos aferrat. Per què Curial 
dix: —Senyor, yo us suplich que us lunyets, e lexats me castigar aquest foll, lo, pàg. 234 

Fóssets. Los feels havien tots què fer en tenir lo Sanglier, car Curial no·s movia; per 
què lo rey, enujant se d’aquells moviments no savis, dix: —Certes, Sangler, vós havets 
poch seny, pàg. 234 

Encara no era vençut, ans se poguera defendre si lo rey no s’í fos mès. Per què lo 
Sanglier, conexent Curial ésser molt pus valent cavaller que ell, volent toldre la ocasió, 
trobant, pàg. 235 

Vostres mans, e ja la veya visiblement; mas, per temença del rey, fugí e·m 
desparegué. Per què yo, axí com a menor e de pobre força en esguart vostre, me ret a 
vós, pàg. 236 

De ço que no saben, e dien ço que no és ne fonch en lo món; per què yo, qui sé la 
veritat del fet mills que altri, per toldre matèria de quistionejar, vull, pàg. 236 

E havien oydes les paraules, foren torbats, e miraren Curial en la cara, sperant què 
faria. Per què Curial, tantost com lo Sangler hach acabat de parlar, levant se lo caperó 
del cap, axí, pàg. 236 

Los staria bé lo callar, car la fi ells no podien saber ne hom del món. Per què, 
Sangler, vets m’ací e sí entenets que sia quiti de vostres mans; si no, trametets, pàg. 236 

Vós vull haver és que vós donets un besar a ma sor, e tantost serets quiti. Per què 
Aznar besà la donzella; e ladonchs Guillalmes li mès per lo coll una esquerpa d’or, 
pàg. 237 

Oydes havien tots los circustants les paraules dels cavallers e, maravellats molt, no 
sabien què diguessen. Per què Aznar se féu avant, e acostà·s a Guillalmes de la Tor, e 
dix: —Certes, Guillalmes, pàg. 237 

Vós, sinó que vós hajats près de mi rescat, aquell que voldrets, e yo poré pagar. Per 
què Guillalmes dix: —Senyor Aznar, yo són content haver tal presoner com vós sóts; e 
axí us, pàg. 237 

Fes d’ella ço que vulles. E Aznar tornà a dir que per muller la volia. Per què 
Guillalmes e Yoland ho atorgaren. E, passada la sesta, denunciat aquest fet al rey, lo 
dit, pàg. 238 

Carceler com yo hé, no deuen haver dubte de mort, ne deuen desijar exir de presó; 
per què, si a vós ve en plaer, e a vostre frare, yo us vull per muller. La, pàg. 238 

Us vull per muller. La donzella respòs que ella no li contradiria res que ell volgués. 
Per què Aznar, llevant se dempeus, se n’anà a la porta, e cridà grans crits a 
Guillalmes, pàg. 238 

De París, lo matrimoni no·s faria, car Laquesis no veya ne ohia de Curial avant. Per 
què lo rey, cuydant ben obrar e que per aquesta via poria per ventura venir a fi, pàg. 
242 

Lo fet prenia alguna dilació per Curial, al qual, segons havia oyt, aquella donzella 
volia bé; per què los pregava que de lur propri moviment li consellassen e tenguessen 
manera que volgués pendre alguna, pàg. 242 

Cavalleria, e encara en sciència, hagueren principi, car sens aquella no fóran 
majors que los altres. Per què us torn a pregar que metats en obra ço que m’havets 
profert, e les altres, pàg. 244 
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E axí, siats ajudadors e no acusadors, car yo moltes coses sé que vosaltres no 
pensats. Per què, lexant les altres coses, féts ço que m’havets profert; e, si per ventura 
altra via, pàg. 245 

Altra persona; e axí, que en ell stava lo fet, que començàs totaora que li plagués. Per 
què Curial, lo mateix jorn, ab ells se n’anà al duch de Borgunya, e parlà li, pàg. 245 

Fossen tals dins com defora, e no pensava en ço que ells treballaven nuyt e jorn. Per 
què tantost, lo jorn següent féu venir draps e sartres, e vestí·ls molt bé, axí a, pàg. 246 

E de fet nourà, per tot son poder e saber, tant com a ella serà possible. Per què, 
appellats los Infortunis, en la següent forma los parlà: —Yo no pusch ne vull negar que, 
pàg. 247 

Parlaren los ancians de Curial, que tothom se tenia per dit que ells lo amaven molt. 
Per què la Güelfa, pensant que axí fos, los escoltava molt volenterosament, e, presents 
tots, los interrogava de, pàg. 247 

Crit molt gran e, invocant Juno, muller e sor de Jovis, la pregaren que·ls aparegués. 
Per què tantost Juno romp e trenca los núvols, tramet llamps e trons e terrible 
tempestat; escureix lo, pàg. 248 

Prop, e als Infortunis que se n’anassen a Curial e d’ell no·s partissen. Per què la 
Enveja per una part, e los Infortunis per altra, feren lur camí allà on eren, pàg. 249 

Molt rich e en gran favor, e ço que ella havia pensat fer era ja fet; per què no li 
playa que d’aquí avant li trametés dinés més avant de ço que tramès, pàg. 251 

Volia parlar de Curial, aquella senyora se metia en altres noves, e no ho volia oyr. 
Per què la donzella conegué la sua senyora ésser fellona contra Curial, e no gosava 
parlar, e dins, pàg. 251 

Son despens. Melchior li respòs que no ho gosaria fer, si la Güelfa no ho manava. 
Per què, com Curial hoys aquesta resposta, fonch molt maravellat, e secretament, tot 
desfreçat, vench en Monferrat, e, pàg. 252 

Que no parlàs, que escoltàs ella si li diria algun mot. Melchior respòs que li plahia. 
Per què, anant se·n a la senyora, se mès a estar davant ella; emperò, per molt que, pàg. 
253 

Dir a la abadessa que un gentil home havia a la porta, qui li volia parlar. Per què la 
abadessa vench a la porta, e, veent lo desfreçat, no·l conech, e dubtava acostar, pàg. 
253 

A la porta, e, veent lo desfreçat, no·l conech, e dubtava acostar se a ell. Per què ell 
la assegurà, dient li que s’acostàs un poch e fes lunyar les altres dones, pàg. 253 

Que s’acostàs un poch e fes lunyar les altres dones, e diria li qui era; per què 
l’abadessa manant lunyar les altres, acostà·s a ell; e Curial, ab veu sotsmesa, li, pàg. 
253 

Los ancians ab qui ell havia parlat haurien tenguda manera que Curial se·n fos 
anat; per què tantost tramés per la duquessa e per sa filla, e tant los parlà en una 
manera, pàg. 255 

Ton obtat, e, si peresa no t’ó toll, en altra manera no ho pots perdre. Per què, 
tantost per lo matí vés al rey, e suplica li que trameta per Laquesis e per, pàg. 255 
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Infortunis, que, cuydant esmenar o adobar lurs fets, pus erren e treballen en cercar 
son dan. Per què Curial dix a Melchior: —Senyor pare, yo no faç res ací, ans pert lo 
temps en, pàg. 256 

Segures raenes: a tu solament comunicava los béns, a l’altre los béns e lo cors. Per 
què, perdent la sua sperança, axí com aquella que és vana, te consell e requir que 
partescas, pàg. 257 

Recordant lo somni, se tench per dit que de tot en tot havia perduda la Güelfa; per 
què, no volent perdre Laquesis, deliberà en tot cas partir de Monferrat per anar en 
París. E, pàg. 258 

Havent lo oblidat, no·s sabria governar ab aquella discreció que al seu matrimoni se 
convenia; per què no féu a Curial tanta festa ne tan bona cara com solia. En manera 
que no, pàg. 258 

Li vench voler de tornar en Monferrat ans que la Güelfa sentís la desfavor de París. 
Per què, fent diners de algunes joyes e altres coses que a son parer li eren infructuoses 
e, pàg. 259 

Li dix que ell se treballaria, tant com li fos possible, que ella·l volgués oyr. Per què, 
Curial aquella nit no dormí, ne trobava repòs en cosa alguna. Lo prom s’esforçava 
consolar, pàg. 260 

La sua cara, e fàç a fàç li pogués parlar, e fonch li respost que no. Per què Curial se 
mès a genolls, e començà·s a escusar molt, e suplicar e clamar mercè, pàg. 261 

La abadessa, axí mateix de genolls, li suplicava e li clamava mercè que ho volgués 
fer. Per què la Güelfa, veent la instància, ans importunitat, d’aquests dos, ho atorgà, 
roborant encara e confermant, pàg. 261 

S’acostàs a loch on ella stigués ab trenta legües. Aquesta resposta fonch feta a 
Curial; per què, la nit següent, lo prom lo menà a la cambra de la Güelfa; e la Güelfa, 
pàg. 261 

Encara, com me recorda, convidat per les làgremes d’aquell dolorós Curial, li cuyt 
fer companyia. Per què, com la Güelfa se fos ja apartada de la porta, e Curial, sens 
ésser oyt, vanament, pàg. 262 

A casa nostra —dix Melchior—, e per ventura conexerets no ésser tant lo mal com 
pensats. Per què, a força quaix, mudà Curial d’aquell loch, e feren lur via, pàg. 262 

Lenya empesa per gran força, los ligams primerament solts, amargosament gemegà, 
malaint la sua desaventurada ventura. Per què Melchior, fent se avant, en la següent 
forma li parlà, pàg. 263 

Quals disputassen, e aquella que mills ho faria guanyàs per a la sua part la victòria. 
Per què, oydes les parts, fonch judgat Calíope haver cantat e sonat mills que la altra 
que les, pàg. 267 

Conexen. Bé les voldria ara afalagar, mas sabent que riurien e trufarien de mi, 
elegesch callar. Per què, no podent me yo ajudar dels dons de lur gràcia, ab humil e 
baix parlament proceyré, pàg. 270 

Emperò los Infortunis, qui·l seguien, no donaven loch que ell se afermàs en aquesta 
conclusió. Per què ell, torbat, marrit e trist, ignorava ço que devia fer, e no trobava 
loch que fos, pàg. 272 
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Prech vos me prestets diners ab què anar me·n pusca. Melchior respòs que era 
content. Per què, stimats los joyells en molt gran preu, vint mília ducats sobre aquells li 
prestà, e li, pàg. 274 

Qui ab ell eren, estàvan en la popa ociosos, sens que no podien fer cosa alguna. Per 
què Curial, cridats lo patró e lo còmit, manà·ls que en tot cas les galeres s', pàg. 275 

Prengueren, e los companyons e altres de la galera ja stàvan en punt de retre·s Per 
què Curial, saltant de la popa ab los seus, alguns ab hatxes, emperò los demés ab les, 
pàg. 275 

Les mans, fan se avant, e quisque fonch aconseguit, mort o nafrat cahia o tornava 
atràs. Per què los de Curial cobren esforç, e féren sens mercè aquells del cossari, e 
recobren la galera, pàg. 275 

Cossari, nafrat de dos colps molt leigs en la cara, fonch per aquesta forma près 
retengut. Per què Curial, ab les dues galeres, a la illa de Ponça pervench, e, reposat 
alguns dies, mès, pàg. 276 

Poder de fer li bé, car los Infortunis, qui a Curial seguien, no y donaven loch. Per 
què, com lo rey l’agués fet requirir que s’aturàs en son servey e que ell, pàg. 276 

Cavaller; e axí, que li demanàs altres coses, que aquella galera no la y podia donar. 
Per què Curial, tantost com hach avinentesa de partir, isqué del port, e, com fos en lo 
Far, pàg. 277 

Far de Mecina, fonch encontrat per nou galeres del rey Carles, e, environat, Curial 
llevà rems. Per què lo capità de les galeres lo féu requirir que vengués a ell, e Curial 
muntà en, pàg. 277 

Que li tenguessen esment que no se n’anàs que ell lo volia interrogar pus 
amplament. Per què, tantost fonch aposentat notablement, emperò hom del món no li 
feya honor, car la sua fortuna, pàg. 277 

Tenir arch, ne ferir ab sagetes; e, finalment, los déus dels gentils no ésser cosa 
alguna. Per què, abans que ocupe lo teu regne, fér lo e treballa·l badalle la mar, e, tota, 
pàg. 285 

Toldre li aqueix petit troç de fust en què navega, e finalment no riurà del joch. Per 
què·t prech que calls e no·l vulles pus molestar, e confia tant de la cobdícia, pàg. 288 

Coses vols ésser informat, parla, que Calíope, ma sor, que és dea de eloqüència, te 
respondrà. Per què, faent se avant, Calíope a Curial s’acostà Ladonchs Curial, ab 
molta reverència e no sens, pàg. 299 

à seguit e ajudat entre·ls latins, yo·m pens que tu hagueres perduda molta fama. Per 
què·t suplich que, axí com, mentre fuist en lo món, defenist tots los grechs, e fuist, pàg. 
301 

Axí de les virtuts e estrenuïtats dels cavallers, com de la composició e ordinació dels 
libres. Per què, ordenada la sentència, apellades e vengudes les parts, en la següent 
forma pronuncià: —Yo trobe Hèctor, pàg. 305 

Mar; e tantost, ab gran furor, tramès li los seus harauts, publicant li guerra e maror, 
per què los harauts, mostrades les esquenes als navegants, tornaren a lur rey. 
Neptumpno, adonchs, muntat en lo, pàg. 307 
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Despuys, per ses jornades, a la galera pervench, e, entrat dins, manà que a Gènova 
aportassen; per què lo patró manà fer aquella via. E axí navegaren molts jorns, 
pròsperament e salva, pàg. 307 

De moros e cremades moltes altres fustes menors, estava tota aquella ribera ab les 
orelles alçades; per què los moros, qui veren la galera venguda a través, corregueren 
allà, e, veent que eren christians, pàg. 308 

Trists e desaventurats, passàvan molt afanosa vida. Cantava Curial 
maravellosament, e semblantment son companyó molt bé; per què, com eren ujats, 
algunes vegades cantàvan e s’alegràvan de una alegria de la qual guart, pàg. 309 

·ls donàvan vi, e cascun jorn eren dinats abans que sodolls, e lo treballar no 
mancava. Per què, en poch temps ells foren tan desfreçats, que si aquells qui en la 
galera ab ells, pàg. 309 

Li fossen aportats, a fi que poguessen obtenir aquella sepultura que la sua valor 
havia merescut. Per què tantost Melchior, lo pus secretament que posqué, envià a 
Trípol hòmens savis, a fi que sàviament, pàg. 311 

Donat a conèxer a ells, ne havia desig de exir de catiu, ans allí volia morir. Per què, 
com molt haguessen cercat e no·n poguessen haver algun indici, muntats en una nau de, 
pàg. 312 

Demanà a Melchior si hauria Curial lexat algun jupó en casa sua; Melchior respòs 
que hoch. Per què, fent venir un altre jupó, mediren los e trobaren que abdosos foren 
fets per a un, pàg. 312 

Que fos viu, emperò que no fonch ben cercat, sinó, que per ventura l’aguéran trobat. 
Per què manà la Güelfa a Melchior que enviàs altra vegada, e que aquells catius ab 
sobirana diligència, pàg. 312 

Ells fan bé ço que han a fer, e cascú treballa per dos hòmens. Per què yo us prech 
los donets bé a menjar e sien comportats algun poch. E tantost, en, pàg. 315 

Que a ell bella li paria, emperò poria ésser que no parria tan bella als altres; per 
què lo rey li manà que la fes venir, que ell la volia veure. Fàraig anà a, pàg. 315 

Tu, e ha manat a ton pare que·t mene a ell, e seràs sa muller. Per què, sus, met te a 
punt, en manera que tantost pusques partir. E, cara filla mia, prech, pàg. 316 

Molt gentil senyor e jove, e yo sé que tu seràs per ell molt ben tractada? Per què, 
filla mia, dispon te a complaure·l car yo·t promet que no te·n penediràs, pàg. 316 

Estava ocupada en créxer la bellesa de la sua filla, e paria li que trigava molt; per 
què ell mateix anà a la cambra on eren, e dix: —¿E encara estats axí? Sus, sus, pàg. 
316 

La brega, lo oy e la rancor eren en lo camp, e sens mort no perdonava. Per què 
Fàraig dix a la sua filla: —Digues, filla: ¿e penses tu, pàg. 317 

Lo cirurgià del rey a casa sua, pregant lo molt que d’aquella minyona volgués curar. 
Per què lo cirurgià cavalcà tantost, e, anant molt prest, entrà en casa, e víu la nafra 
molt, pàg. 318 

Ab sa filla, e per ventura poria ésser que sabés la causa de tan gran avorriment. Per 
què, desats los altres, a sa filla s’acostà e dix, pàg. 323 
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Càmar hach avinentesa de veure lo seu Johan; e aquella vista era a ella consolació 
sobirana. Per què un jorn, captada ora que algú no·ls oys ne·ls veés, lo dit Johan cridà, 
pàg. 328 

Johan, segons és dit, parlà ab Berenguer, e dix li tot lo fet de la moneda; per què 
hagueren a fer ço que en algun partit no hagueren si açò no fos assajat. E, pàg. 330 

Flaca e tan magra que no tenia sinó l’espirit e no la podien fer menjar. Per què lo 
rey, a cap d’alguns dies, cuydant que millorarie, manà que la amenassen a la, pàg. 334 

Anar més a tu que mentir la fe que dins mon cor hé a aquell atorgada. Per què, 
Johan, aparella a mi los teus braços e d’aquells fes lit en lo qual muyra, pàg. 336 

Fossen donats als leons. En Ramon Folch dix: —Senyor, lexats me parlar un poch 
ab ell. Per què, apartats a una part, En Ramon Folch li dix: —Digués, amich, d’on ést? 
—Senyor —dix, pàg. 337 

Que solament una spasa e una darga li manàs donar. Lo rey, molt durament, ho 
atorgà. Per què, feta venir, una bona spasa e una darga, al catiu ho donaren; lo qual, 
despullat, en, pàg. 338 

Lo rey, qui viu lo leó mort, cuydà morir de malenconia, e manà que·n traguessen un 
altre. Lo ambaxador dix al rey que açò era inhumanitat, e que li suplicava que li fes 
gràcia d’aquell catiu. Lo rey no·s disponia bé a donar-lo-y per què un cavaller 
d’Espanya qui don Henrich de Castella havia nom e tenia mil rocins de de christians e 
gatges del rey, suplicà al rey que fes aquella gràcia a·N Ramon Folch. pàg. 338, línia 
39  

Christians e gatges del rey, suplicà al rey que fes aquella gràcia a·n Ramon Folch. 
Per què lo rey, dubtant no solament en lo fet, ans encara en la paraula, dix: —Ara vets, 
pàg. 339 

En comanda haver reebudes. La galera no partia, per rahó que l’ambaxador no 
podia partir; per què lo dit ambaxador manà al patró de la galera que aquells dos 
catius, mentre ell se, pàg. 342 

Un d’aquells ésser Galceran de Madiona. Lo mercader, molt content, se offerí a ells 
molt; per què ells tragueren ço del seu de la galera, e molt secretament en casa del 
mercader ho, pàg. 342 

Per ço que Déus hagués pietat de la ànima d’aquell qui en catiu ere mort. Per què 
Melchior de Pandó los se·n menà a casa sua, e·ls féu donar a menjar, pàg. 343 

—Hoc —dix ella—, certament. —A, làs! ¿E tenguí·l en ma casa e no·l coneguí? Per 
què correch a casa sua, e, trobant Curial, abraçà·l e besà·l e plorà de goig, pàg. 344 

Pensà bé en ço que somiat havia; e féu juyhí que Baco li havia dita veritat; per què 
tantost lo jorn següent féu cercar libres en totes les facultats, e tornà al studi, segons, 
pàg. 349 

Del Puig com en altres lochs del realme de França, ho publicaven per totes les 
encontrades. Per què, venint a notícia del marquès, mostrà haver molt gran plaer, e 
sens tota falla li vench, pàg. 349 

Bé m’ó havia merescut. Respòs la Güelfa: —Axí haurà provat què és bé e mal. Per 
què lo marquès tantost li scriví, e li tramés un gentil home, pregant lo que s’ampràs, 
pàg. 350 
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Un poch gros lo ventrell, pensà pregar la que per elles dos lo cavaller fos ajudat. 
Per què la Fortuna tantost se n’anà en lo regne de Xipre e muntà al temple de, pàg. 351 

Cavalleria, fóra mills ésser mort en lo cativeri que escusar se més avant d’aquella 
batalla. Per què hach, contra tot son grat, a acceptar la e, puys que hach coneguda la 
volentat del, pàg. 353 

Prop l’altre Guillalmes dehia alguns mots fexuchs de Curial, per ço que Curial los 
oys. Per què un jorn, com, en lo palau del rey, Curial prop lo dit Guillalmes passàs, e 
Guillalmes, pàg. 353 

Parlava ab paraules blanes e no ab aquell moviment ne ab aquella furor que·l bretó. 
Per què lo rey, de volentat de les parts, los assignà lo jorn següent; e, fetes venir les, 
pàg. 354 

Li depare maestre qui li mostre; e axí Guillalmes aprés de tembre, que no ho sabia. 
Per què abdosos s’acosten e donen-se de les hatxes maravellosos colps. Curial, bé que 
fos molt, pàg. 354 

Pus brau érets en la cambra del rey; ara no havets mester que us téngan. Per què 
Guillalmes, envergonyit per aquest tan gran improperi, ab gran cuyta baxà la cara del 
bacinet e, pàg. 355 

Fets de Anthoni Mossenyor; la tercera, que poria ésser possible que donaria marit a 
sa sor. Per què respòs al rey que per son servey era prest anar a la solemnització de la 
sua, pàg. 356 

De prop, e víu semblantment tots los christians mirar, mas algun no havia ardiment 
de combatre; per què hach molt gran vergonya que tots los christians estiguessen axí 
retrets, e féu se avant, e, pàg. 358 

Se grans colps e molt espessos, Curial s’avisà Critxí no haver cara en la capellina, 
per què tantost lo ferí ab la punta de la hatxa en la cara. Lo turch, sentint se, pàg. 358 

Veuré Curial, e axí mateix hauré l’amor de l’emperador que no és poca cosa Per 
què tantost, ab molt gran cuyta, pagades primerament les sues gents, s’ich partí; e en 
pochs, pàg. 360 

L’ambaxada dix a l’escuder —E tu sabs on és? —Sí sé —respòs l’escuder Per què lo 
marquès, veent que aquestes vistes escusar no·s podien, a les tendes de Curial se, pàg. 
361 

Aquella fos la sua posada. Lo marquès, prenent los prechs de Curial per manaments, 
ho atorgà. Per què Curial lo féu servir esplèndidament, e li donava tot ço que despenia 
bastantment e larga. Curial, pàg. 361 

Que ara ni en altre temps no pusch ésser vençut: e tal és la mia sort. Per què, tothom 
s’esforce bé, car los turchs seran desconfits, vençuts e morts, e yo us partiré, pàg. 363 

Entre·ls nafrats, e pensà que los turchs lo se·n menaven près; e axí era. Per què, per 
ses jornades, fonch tractat ab turchs, qui venien per reembre altres, que lo marquès 
fonch, pàg. 366 

Tornà, e fets e donats molts dons a aquells qui l’havien servit, tots los licencià; per 
què cascú, prenent comiat, alegre tornà a casa sua. E axí Curial, venint a l’emperador 
notificant, pàg. 366 
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Franch, lo pus larch e liberal senyor del món, e havia deliberat fer ho molt bé. Per 
què, gran matí, e molt abans que Curial partís, fonch sentit que a la porta de la, pàg. 
367 

Ne pedres precioses, ne perles que de gran preu fossen, que a Curial no ho trametés. 
Per què Curial, pus content que dir no·s pot, s’ich partí. E haüts bons e molt, pàg. 367 

Festes totalment se donaren. Era dilluns lo dia de la festa de santa Maria d’agost 
per què lo digmenge abans celebraren les vespres del torneig. Totes les senyores 
muntaren en les lotges; e, pàg. 373 

Lances per cada part; e molts senyors, molt ben acompanyats en multitut glomerosa 
comencen lo torneig. Per què Curial, prenent una de les sues lances, met se per mig, e 
encontra un cavaller molt, pàg. 378 

Rey suplicà que aquell cavaller manàs exir del torneig, car la festa valia menys per 
ell. Per què lo rey, per un rey d’armes lo pregà que vengués a ell. Tantost lo cavaller, 
pàg. 380 

Güelfa per muller; lo marquès respòs que no havia cosa en lo món que tant desijàs. 
Per què lo rey e la reyna, cridada a una part la Güelfa, lo marquès e la abadessa, pàg. 
380 

Güelfa lo dit matrimoni parlaren. Callava la Güelfa, e de vergonya no sabia ne 
podia respondre; per què la abadessa, rompent lo silenci, dix al rey: —Senyor, ¿què 
esperats? Yo per ella us dich, pàg. 380 

Enuge de longues e grans despeses. E axí tothom son poch a poch se n’anà Per què 
lo príncep e la princessa, lo marquès e sa muller, axí com los altres feren, car, pàg. 384 

 53 perquè causal  

Aserà vijares que hages mester per a metre·t en bon estat, e no penses que, perquè 
ara no·n pusques portar tants com ne voldries, que gens per axò aquesta caxa no, pàg. 
43 - 

No iria més avant, ans se callaria e seria mesa en oblit. Emperò sostenia terrible 
congoxa, perquè lo seu Curial no venia a la sua cambra axí com solia. Mes ell 
continuava lo, pàg. 51 - 

Lo marquès conech certament lo cathalà ésser cavaller de gran esforç, e desplahia-li 
perquè s’egualava ab Boca de Far; e dix: —Cavaller, yo no us sé grat de ço, pàg. 101 

D’altra part, Curial, qui totes les coses sentia, moria de gelosia e d’enveja una, 
perquè·s tenia per dit que la Güelfa amàs Boca de Far; altra, perquè lo marquès lo, 
pàg. 104 

D’enveja una, perquè·s tenia per dit que la Güelfa amàs Boca de Far; altra, perquè 
lo marquès lo tenia en més stima que a ell e li feya major festa, e, pàg. 104 

Marquès lo tenia en més stima que a ell e li feya major festa, e semblantment perquè 
ell no podia parlar ab la Güelfa, de què de tot en tot dins sí mateix, pàg. 104 

Al jorn de la batalla, que la metés dins la liça on ell stigués. Curial moria perquè no 
podia parlar ab la Güelfa, la qual, jatsia fos molt guardada, encara hi podia donar, 
pàg. 104 

Vengueren los cathalans a Curial e trobaren lo tan alegre que no podia pus, e 
hagueren plaer per què·l trobaven en tan bon punt. pàg. 109, línia 10  
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Lo interrogaren si·l conexia; respòs que hoch, emperò que lo seu nom no podia dir, 
perquè lo y havia defès, mes que fossen certs que aquest era un dels pus nobles e, pàg. 
162 

Lo rompre les lances, segons que tu sabs bé; emperò, yo no·ls ne haguera convidats, 
perquè·ls conexia; mas, si ells convidant-me·n los digués de no, me par que haguera, 
pàg. 165 

Camí, e en lo torneig, escut negre ab lo falcó encapellat; emperò féu envelar la 
Festa, perquè no li vessen la cara; e tantost se mès en camí. No hagueren gayre 
cavalcat, que, pàg. 164 

Digueren ells: —¿E com se pot fer que tu·l conegues? Respòs l’escuder —Perquè ell 
és aleujat ací. —Ver és —digueren ells—, mas, ¿com lo coneys tu? Ladonchs dix l', pàg. 
166 

Les quals Curial près ab molt alegra cara e les festejà molt, axí perquè ho merexien 
per rahó de la sua valor com per qui les trametia. E, feta venir, pàg. 172 

E axí ho feren. E veren, per aquella, com Laquesis se dolia molt perquè nulls temps 
li havia scrit ne havia feta menció d’ella e com se recomanava a, pàg. 173 

Vós no li scrivats sinó veritat, car d’aquella seré content; e yo hé tant desplaer 
perquè aquesta donzella m’à encontrat, que no és en dir. E axí, vejam què deig scriure, 
pàg. 173 

No·m sé què més li pusca fer, e yo·m penit molt per què y són vengut, car, per ma fe, 
yo no pusch creure que·m sàpia regir en, pàg. 173 

Què Curial estech molt maravellat, e veya que, com eren a part, los altres cavallers, 
no perquè lo rey ho volgués, mas per la costuma, li feyen reverència. Cregué, per 
aquestes coses e, pàg. 176 

Se li acostava volenterosament. Festejava-la la reyna en extrem; loava la sua 
bellesa, no solament perquè era gran e molta, mas encara per fer despit a Laquesis. Axí 
que les belleses d', pàg. 183 

Festa no havia desplaer per què se n’eren anats, car ja sabia que no la lexarien allí, 
ans vindrien per ella, pàg. 200 

La reyna havia molt gran desplaer perquè lo rey feya tanta menció de Laquesis, la 
qual lo rey anvides lexava partir de si, pàg. 201 

Curial hach molt gran plaer perquè la Güelfa lo manava aturar en França, e dix a 
Melchior: —E de Festa, ¿què li, pàg. 204 

—Tots temps pensí que era ell, per dues rahons: una, perquè ell és lo pus valent 
cavaller que al jorn de vuy sia en tota aquesta terra, pàg. 210 

Altra, perquè quant les tals festes se fan, nulls temps lo veu hom. Era aquesta 
Laquesis molt treballada, pàg. 210 

Borgunya, lo comte de Foix, e molts barons e cavallers, feyen molta honor a Curial: 
una, perquè ho merexia; altra, per despit dels altres. E anaven a la sua posada, e 
l’acompanyaven, pàg. 215 

A molts desplagué açò, perquè cascú volguera haver part de la honor de Curial. Per 
què lo rey, ab molt gran, pàg. 216 
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E prengueren-lo en mig, e amenaren-lo al rey perquè li fes reverència e·s presentàs 
a ell. Car Curial nulls temps lo havia acceptat per, pàg. 216 

Bé stava lo fet per toldre la qüestió, car ja n’í havia de penedits perquè tant havien 
parlat. Lo Sangler fa loch e s’aparta dels colps de Curial; l’altre·l, pàg. 233 

E per bé que nós ho hajam volgut cobrir e desviar per vostra honor, e perquè no·n 
sabem res ni ho creem, nos en són estades dites tantes e tan desonestes, pàg. 250 

-li ajustant a açò que, tant com havia cara la sua vida, al monastir no tornàs, perquè 
Curial no la enujàs cascun jorn per desig de saber noves, ne encara li enviàs a, pàg. 
254 

E tant se treballà, que Laquesis, que, sinistrant la Fortuna, era mal contenta de 
Curial, perquè se n’era anat a Monferrat sens dir-li res, consentí en lo matrimoni. E, 
abans, pàg. 255 

—Donchs, ¿per què plores? Curial: —No plor per injúria, mas perquè·m 
condampna a tort, e, cas que alguna errada li haja feta, no mereix tan gran, pàg. 263 

A nostre senyor Déus, lo qual és pròspera fortuna, o almenys està en la sua potestat, 
perquè a tu, sens mèrits teus, les volgué atorgar, e perquè les ha prestades a tu tan, 
pàg. 272 

Almenys està en la sua potestat, perquè a tu, sens mèrits teus, les volgué atorgar, e 
perquè les ha prestades a tu tan lonch temps. Digues, Curial: recordes-te del primer 
jorn que, pàg. 272 

Ton pare ne tu lo y havíets prestat, ne lo y havíets servit, ne donada rahó perquè ella 
fer ho degués. Donchs, si deute no la mogué, direm ab veritat que aquesta senyora, pàg. 
273 

Aquest vell que tens davant no s’í fos opposat; e tu enfellonies-te ab mi, perquè·t 
consellava que·t guardasses, tement ço que tart te és vengut; car, segons tos delictes, 
pàg. 273 

Delecta·t en lo servey de Déu, e, si dius mal de Fortuna, fes-ho solament perquè·t féu 
tant dormir en les vanitats del món e no perquè t’ha despertat e, pàg. 280 

Fortuna, fes-ho solament perquè·t féu tant dormir en les vanitats del món e no 
perquè t’ha despertat e t’à presentades les riqueses e honors celestials e eternals: 
aquelles la, pàg. 280 

Mereix honor e favor, te·n vas dret als inferns e camines cascun jorn mil legües. 
Perquè pusques atènyer ab temps, no·t cal cuytar, que encara que altres vagen primers 
per pendre, pàg. 282 

Llum de sos raigs. És apellada Frondosa, a frondos, grech, que en latí vol dir 
spuma, perquè nasqué de la spuma dels genitius de Saturno, e fonch lançada en la mar 
de Xipre, pàg. 291 

No podia menjar ne dormir, e los catius menjàvan bé e dormien mills, e havien plaer 
perquè Fàraig s’estava en Túniç; car, com ell venia, los catius perdien tot lo bé que, 
pàg. 315 

Dix al que l’havia comprat: "Yo són major que tu"; e no ho dix sinó perquè era pus 
virtuós. E per ço diu Jerònim, en una epístola a Paulino —segons del nostre, pàg. 325 
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Son fill, e·l féu menjar a Tereu son marit, per un sol despit, ço és, perquè a força 
jagué, e despuys tallà la lengua a Filomena, germana de la dita Prognes, de, pàg. 327 

Tots los cors de les gents, e·ls indueys forçadament a complir tos manaments. Dich 
inducció, perquè la tua força plau a tots aquells a qui és feta, e si alguns per ventura, 
pàg. 351 

Tots aquells a qui és feta, e si alguns per ventura dien mal de tu, és perquè ton fill 
no·ls ha ferits ab la sua treta d’or ans los avorreix e, pàg. 351 

Curial en lo camí que a forma de cavaller errant féu al torneig de Melú. E perquè 
Bertran del Chastell, despuys que partí del monastir en lo segon libre mencionat, per 
aquella batalla, pàg. 352 

E ben reebut e festejat per lo rey e per molts senyors d’aquell regne. E, perquè no 
tengam temps, vindré al fet, car de les cirimònies d’aquestes batalles assats e molt, pàg. 
353 

Lo rey se maravellà, e dix: —¿Per què m’havets besada la mà? Perquè·m par que 
havets respost que us plau. —O! —dix lo rey—. Molt sab aquest lombart, pàg. 354 

E trameteren pregar Curial que·ls donàs lo cors de Critxí perquè·l poguessen 
soterrar. Curial dix que li plahia molt, emperò que les armes sues volie. Los, pàg. 358 

Refusant lo matrimoni del rey qui la volie, se matà perquè aquest no la volch amar. 
Axí que, aquell qui Déus vol ajudar, ajudat és, e l', pàg. 360 

Tots los seus murmuràvan perquè l’emperador no li havia res donat, e eren 
malcontents d’açò dients mal de l', pàg. 367 

E altres dons de gràcia, dels quals nostre senyor Déus copiosament l’avia dotat, com 
encara perquè veyen que era gran senyor e molt rich. Aparia-li la Fortuna en mig 
d’aquelles, pàg. 383 

Mas, perquè maestre Guido se és treballat molt en fer tals descripcions, a ell ho 
recoman. Les festes, pàg. 384 

13 perquè final  

Acomunicava, tant més en la sua amor s’escalfava e s’encenia e vivia molt 
congoxosa perquè ell no se n’avisava E axí deya ella a Melchior que·s dubtava que 
aquest, pàg. 45 - 

D’altra part, havia pensat que te·n menasses Arta, aquesta donzella, perquè veés 
totes les coses; mas, sabent que·t seria molt enujosa e te·n veuries en, pàg. 123 

Nom de Déu —dix lo cavaller—, ells no han cura de vós, sinó ja hagueren respost 
perquè yo no us en menàs; mas yo crech que ells vos preen poch, o no són, pàg. 135 

—En nom de Déu —dix la priora—, molts escuts negres hi haurà; mas ¿quiny 
entreseny durets, perquè hom n’aja pus certana conexença? Respòs Curial: —Yo diré 
més a vós que no entenia, pàg. 141 

Lo matí ells foren en llurs tendellons, e totes les sues coses foren meses en orde, 
perquè los que·ls vendrien a veure coneguessen que eren cavallers de menció e de gran 
estat, pàg. 174 
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Les spases, axí com aquell qui havia molt treballat e era stat capità aquell jorn. E, 
perquè ell se n’era anat, feyen portar lo pris davant la sua donzella; e anava davant, 
pàg. 193 

Per què us suplica tant com pot, per ésser vengut ací en vostra companyia, e 
semblantment perquè us sie obligat tota la sua vida, que no us vullats a ell celar. E yo, 
pàg. 197 

—Nós no ho sabem sinó tant com n’avem oyt parlar, no pas per ell. Mes, perquè 
sapiats açò com és: com nós, per manament del marquès, parlàssem matrimoni del 
duch d’Orleans, pàg. 251 

Glòria de la sua deïtat, la qual me pens que serà no poch plaer a tu, perquè veges 
com és stada tractada en lo món e col·locada en lo cel, e quant és, pàg. 290 

La tua potestat, per ço com és espirit; del cavaller te parle. ¿Què t’à fet perquè·l 
deges perseguir?, pàg. 294 

La filla romàs la pus contenta del món, e, perquè hagués loch de pensar, la mare 
pregà que tothom fes exir de la cambra, e ella, pàg. 330 

¿Què direm de la sua captivitat, sinó que nostre senyor Déus li volgué trametre 
aquell flagell perquè no s’altificàs més de ço que li pertanyia? E, segons que hé oyt, 
una noble, pàg. 360 

Tornà a ajustar dan a dans e despesa a despeses, car tramès-te en França perquè 
guanyasses honor e cresquesses ab los treballs teus e les riqueses sues, fama e renom, 
donant, pàg. 273 
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Spill o Libre de les dones, per mestre Jacme Roig, edición crítica con las variantes de todas las publicadas 
y las del Ms. de la vaticana, prologo, estudios y comentarios por Roque Chabás, Barcelona, «L’Avenç», 

Madrid, libreria de M. Murillo, 1905. 
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Per a 

Pres lo marit, | saber treballen, | prim l’escandallen | fan-li procés | per a quant és. línia 506 - 
10 

―«Com bestiola, | dix, enfrenada, | han enganada | a mi na trista, | qui hé ben vista | 
experiència | de llur prudència | dret e envés | per a quant és; línia 5350 - 58 

Si·s pert la clau | o si s’aprima | o si s’esquima | en altre pany, | per a tot l’any | són desdenyades; 
línia 8616- 22 

No pot bastar | aquest spital, | ni té cabal | per mantenir, | ni llits fornir | per a tans pobres. 
línia 938- 43 

Contente·s ell | del toch e vista, | puys que conquista | muller tan bella | e só bé sella | per al 
cavall. línia 5992- 97 

En l’entretant | Joseph baró | decurió | e noble nat | en la ciutat | Arimathia, | prop vas tenia | o 
fossa nova, | semblant a cova, | tallat en roca | a pich de broca, | fet per a sí. línia 14112- 23 

«¿En la color | no u conexeu? | No merexeu | semblant tendror, | ni tal olor | vós en groser; | lo 
travesser | és per a tals. línia 2712 - 19 

Mas era làbil | punta corrible | ab mi terrible, | e desamable, | inacordable | per al concebre. 
línia 4494 - 99 

¡Quin celiandre | per a llonch ús! | Ab cert greix fus, | com diu la gent, | se fan ungüent | e 
bruxes tornen. línia 9726 - 31 

Deu e messia, | sols aquell dia | pe·ls lechs admès: | lo jorn despès | tot en preycar, | per al 
sopar | com no trobàs | qui·l convidàs, | ell se n’anà: | aprés tornà, línia 13375 - 84 

Tot açò·s féu | per a figures, | psalms e scriptures | dar compliment; línia 14286 - 89 

En aquest món | amar mon Déu | sols per sguart seu, | he mon proysme | per Déu Altisme: | tal 
caritat | e voluntat | desig aver, | per a Déu fer | servey algú. línia 66- 75 

Marit instant | denunciada | sentenciada | per a penjar, | feu-se emprenyar | a un berguant, línia 
3437- 3444 

No·m plau despendre | los pits nafrar, | per al fill dar | la sanch del cos; línia 5086- 89 

haver a d’obligació i inversions, possiblement influïdes per la mètrica: 
Per mortallar | han a comprar | capell de cap, | camisa, drap | de la botiga. línia 6939 - 44 

Porten çafir | per l’ull guarir, línia 8351 - 2 

Que se·n pujàs, | per repicar, | al campanar | de sent Vicent. línia 7240 - 43 
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66 perquè 

No s’entrameta | saber que fas, | d’on vens, hon vas, | qui va, qui ve, | com ni per què. línia 6240 - 44  

Donchs, carn, llegums, | ni los perfums, | perquè conciten | apetits citen, | no n’uses guayre. línia 10135 - 39 

Feta l’empresa | ordenà presa | aquella nit | a son marit | perquè dormís. línia 1541 – 45 

1 perquè substantiu   

Ella respon: ―«molt presupon lo que dieu. Vós no cureu d’aquell perquè, car yo·l 
me sé». línia 5659 - 64 

11 perquè interrogatiu directe  

Si u avinguí, ara u sabreu: yo u diré breu. Ella·m soptà he fort reptà. ¿Per què 
tardava? He ¿què sperava?, línia 2047 

Un jorn plorava; dix-li "¿per què?" "Hoy, per ma fe, no plor per res!" Dich: 
"queucom és!" Dix: bé·m fartau!, línia 2143 

Dix: bé·m fartau! ¿Per què·m matau? Lexau-me star!" Volent restar sens del tot 
rompre, yo só qui compre alfarda, línia 2148 

Mostrau-os fret he tant suau? Per què plorau? Ffa-u la mostalla? Cau la muralla! 
Desembancau? Sech, flach tornau! Podeu menjar? Ja·blanquejar, línia 2754 

Ab un’agulla totes punchava he barallava: "¿per què·npenyeu Que m’estrenyeu Com 
no callau? Molt me torbau! No destorbeu qui servex Déu! A, línia 3985 

No tinch lo mal —dix— hon cuydau. Per què cuytau?" Ell, per fogir, volgué sortir. 
La monga·l cuyta, metent-lo·n lluyta. Com l’, línia 5866 

Tu te ingeries e conexies que t’enganaves ¿per què tornaves entrar al laç? com 
perdigaç soltat plomat, mes reclamat, torna·l reclam, línia 6519 - 6527 

En l’am e brell tu t’í meties —tals les volies—. Donchs, per què plores, he dins dos 
ores lo teu cervell gira·l penell ab tant poch vent?, línia 6554 

Més manadora ésser volrà, menys te tembrà. ¿Per què t’encegues Par massa begues, 
tant perts lo sest. ¿No has tu llest hom de parens, línia 6634 

Puys llet no tenen, per què u emprenen ffer semblant tala? Si han llet mala, ¿com no 
se·n dexen, puys la, línia 9189 

¿Per què t’obligues ab neus e pluges, a guardar truges per les muntanyes? Par que 
t’í, línia 12225 

5 perquè interrogatiu indirecte  

No sé per què —sols gelosia crech la y movia— ella·s clamava molt la tractava son 
marit mal. Pensà, línia 3514 
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Lo jovenet dix, tot alegre: "per què vel negre de jorn portau, ara·l dexau?" Ella 
respon: "molt presupon lo que dieu. Vós, línia 5650 

s’entrameta saber què fas, d’on véns, hon vas, qui va, qui ve, com ni per què. He s’y 
comença, guarda no·t vença. Perquè no·t fart, ginya·l ab art, línia 6238 

Puys fuyst absolt de la primera, tala com s’era per què·n cerquist, altra·n prenguist, 
molt voluntari, sens ben guardar-í Tu t’ingeries he conexies, línia 6530 

deport ha l’ome d’armes Perquè·t desarmes de tal fatigua, cové yo·t digua per què 
són tals descominals, he d’on los ve tants mals, poch bé. Hou bé, no dormes!, línia 
10224 

perquè relatiu A.N.  

perquè relatiu A.O.  
16 perquè causal  

qui la caça, pren mala llebra, vibra, culebra he febr’aguda no coneguda per tothom 
prou. Perquè tant nou tal ignorància, als qui ab ànsia he treballs vans, perills e dans, 
caça seguexen, línia 222 

tant tins nom e cognom, he lo renom que pots cobrar, del ben obrar seran 
conformes. Perquè informes los jóvens verts he inesperts del toch del foch —polls del 
bech groch, del niu, línia 292 

poder, art, giny, saber, quant treballava, tot s’espletava de nit e dia, en cercar via 
perquè·ns amàssem he concordàssem com se pertany. Ab quant afany hí temps perdent! 
Primer, volent la, línia 2339 

És guanyadora gran manadora, sap-ho ben dir. No vol cosir, car prest exorba, 
perquè·l cap torba; ni debanar, per no sullar mans de saliva, ffilosa squiva. Mas tix bé, 
línia 4254 

Vell avançat, yo ja cansat de tempestats he malvestats, perquè·m fartava, me 
n’apartava de sentir crits, remós, brogits he bregues braves, ab les esclaves, línia 4423 

molts ornaments, calzes, tovalles, grans presentalles, terraces, lliris, ymatges, ciris 
d’argent e cera. Perquè sa spera no fos frustrada, era temprada cercar les vetles, 
ermites, cetles, cada disapte. Mas lo, línia 4696 

mostrant-se nua, diu que·s descobra he faran obra, la perquè y són. No vull del món 
sinó sols vós! Puys som abdós, agam plaer, ab bon, línia 5751 

més que conjur basalís pur, qui gens l’escolta ajuda molta obs ha de Déu, perquè 
llur veu prest la rebuig. De mil, hun fuig. Mas infinits són qui sos dits volenter, línia 
5900 

Sa malvestat volent cobrir, solen mentir. En lo camp clos, perdrà lo cos, perquè les 
creu he tempta Déu. Ell hi morrà, hó·s desdirà com a vençut, línia 8410 
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Ffalses cantores, a tots encanten, qui no s’espanten del llur moral! Perquè·l coral 
llur amorós, mal d’ereós si·l posehex, sovent guarex, si·l natural he, línia 8585 

Torn’al camí d’on m’apartí al natural llur general. Perquè pensaren he començaren 
la indicible prudent, orrible, ffort llebrosia: la sodomia —peccat no poch digne dede 
foch del mundanal e infernal, al arma y coc: dins lo lur clos no ben tancat, per tal 
pecat, o com Deu vol. formar se sol, línia 9604 

Donchs, carn, llegums, ni los perfums, perquè conciten apetits citen, no n’uses 
guayre. Mas, ab desayre, ta carn castigua com enemigua. Porta, línia 10134 

Bé li plagué ser humanat, Verb encarnat, ver hom, ver Déu, perquè·n nom seu 
s’agenollassen tots se prostrassen: celestials, angelicals, sperits humils, jhueus, gentils; 
los terrenals, línia 11581 

E En Esahú com Jacob féu, de fet que·l véu— he ploraràs, imploraràs lo seu auxili, 
perquè l’exili teu revocat sia y cassat; suplicaràs e t’obtendràs que, perdonat, 
pascificat, rebut seràs, línia 12739 

per ell formar d’Eva lo cos, qui d’om fon os, carn de carn llur; perquè fan dur, per 
genitura, obrant natura, en lo món hom, algun queucom són poc amables, no, línia 
15166 

Més vull respondre a l’argument generalment, per què les dones fformà Déu bones. 
Bondat alguna, sols la comuna, si·s vol en tenen; d’, línia 15197 

33 perquè final  

qual no conexen. Pendre s’arrehen quanta ne vehen: són ells los presos. Als poch 
entesos, perquè s’í miren, vegen hon tiren en lo llur viure, los vull escriure ést doctrinal 
memorial, línia 233 

A tració, yo ja dormint, son fill venint —per son consell— ab lo coltell, perquè·m 
matàs, com s’acostàs agué terror. He fent remor moguí·m hun poch. Desfreçà·l, línia 
1033  

Ffeta la·mpresa ordenà presa aquella nit a son marit perquè dormís. Com ho sentís 
en la sabor, "beveu, senyor, —dix— l’ipocràs Com se·n calàs, línia 1545 

Com al badoch mudava joch; lo del noguer dant-li lloguer perquè dó·l fruyt, 
juguava·n buyt. Per reduyr-la juguava·birla sovent ab ella. Joch d’, línia 3021 

Portava·s ella sa tovallola, .ell ab sa stola ydolatraven. Puys alt parlaven perquè 
s’hoís "en Parays que desijam prest nos vejam". "Ay, pare meu, ffóssem-hi breu!" "Ja, 
línia 4023 

És dona pobra, no té que·s cobra. Perquè avance, ffaré la llance a l’espital 
Aquest’aytal per vós lloguada he ben paguada, lo, línia 5101 

Lo Diornal he Breviari stan-se·n l’armari perquè no·ls fumen. Lo temps consumen 
tot en fer lletres, rebre·n e retre·s a, línia 5435 
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Lo temps consumen tot en fer lletres, rebre·n e retre·s a qui les vol. Perquè·ntre·l sol, 
en aver mestres de ponts, finestres, trapes, entrades per les taulades, passos, atalls, 
línia 5440 

a llur requesta, sos amadós he servidós, més que catius, vanant motius de falsedat 
sens veritat, perquè·s deporten he mils conforten llur apetit he l’esperit bulles propícies, 
mas surreptícies, de cort, línia 5925 

qui va, qui ve, com ni per què. He s’y comença, guarda no·t vença. Perquè no·t fart, 
ginya·l ab art: al començar, hó enfornar sens bon acort, lo pa, línia 6241 

asetgà he campegà, tant temps sobr’ella rey de Castella ab son poder. Ffon-li mester 
—per què·s salvàs— que se·n pujàs, per repicar, al campanar de sent Vicent. La gent 
valent, línia 7254 

metges demanen he los enguanen: mostren orina d’altra vehina. Tots mals atorguen 
perquè les porguen: sagnies facen que n’arrabacen ffan-s’-í empastres he mil desastres; 
ballesta·n, línia 8943 

sagnies facen que n’arrabacen ffan-s’-í empastres he mil desastres; ballesta·n collen 
per què s’afollen Huna sagrada monga prenyada, superbiosa —molt desigosa que 
s’afollàs fféu curt lo pas, línia 8949 

Si d’altra dida, —qui la y furtà menjant d’un pa— la llet no cobren, perquè se·n 
cobren, los bolqués sullen, d’aygua los mullen, ffingint prou hixen he que bé, línia 9155 

dissipadores he celerades; delliberades, tant scientment com follament, propis fills 
manquen; hulls los arranquen, he allisien, perquè mils sien acaptadós he vividós sobre·l 
pays. De bon avís, art doctrinal, dot e cabal, línia 9269 

molt fina, c’una vehina, viuda, juhia, mig fill cohia en ast, partit com a cabrit 
perquè·l menjàs, he qu’estojàs l’altra mitat— del fill cuynat begués lo brou? Ara de, 
línia 9340  

he reclamàs al Vicent sant Fferrer, preguant, reçucità·l No·s animal son fill matàs 
perquè·l menjàs! Huna malvada reyna fada deya·s Atàlia— ffarta d’alguàlia com a 
çabia, de, línia 9365 

Rey de sanchs glot, en lo ple bot, dix: "vull fartar he confitar". Perquè·s venjàs. Hun 
altre cas vull dir, terrible, no menys orrible, d’ira molt lega, de, línia 9402  

certer tantes dolós, quantes suós, treballs de mort, a hun deport ha l’ome d’armes 
Perquè·t desarmes de tal fatigua, cové yo·t digua per què són tals descominals, he d’, 
línia 10221 

són tals descominals, he d’on los ve tants mals, poch bé. Hou bé, no dormes! Perquè 
t’informes pus promtament, primerament vull explicar com llur peccar he mal los dura, 
per llur, línia 10229 



 Jacme Roig, Spill o Libre de les dones  
 

842 

Per çò volch Déu, perquè se·n ris, may no parís. Esta, curosa ffon ý amorosa, 
dolç’agradable no irritable com, línia 11078 

Dix-li Beneyta! Ave Maria! Senyora mia molt graciosa, més fructuosa que tota mare! 
Perquè·s repare nostra ruyna, del cel Reyna tantost seràs. Ffill concebràs reparador he 
Salvador. Déu és, línia 11243 

Puys Salvador, huniversal he general, al món vingué. A tot volgué manifestat ffos ell 
ser nat, perquè·l món pas no s’escusàs per ignorància, ab abundància de testimonis: 
àngels, dimonis, cel, elemens, línia 11466 

He no les sens! Són-te plasens perquè les ames, he no te·n clames ni te n’acuses ans 
les escuses. Ffebra tens, línia 11982 

Vés-hi tanbé, no duptes pus, perquè Jhesús prest te repare. Piadós pare, Crist 
Redemptor e Salvador, al cel muntat, aparellat és per, línia 12085 

Poràs aver Llia primer; set més per zel d’aver Raxel; sis anys de tornes, perquè rich 
tornes. Primer treballa, pugna, batalla, obté victòria. Puys Raxel, glòria si vols 
complida, ta carn, línia 12307 

Per culpa sua, quant en tu sia, en frau, falsia, perquè no sages guarda·t no vages 
com jovencell, en lo consell o foll ajust, malvat injust, línia 12464 

Li començà: Ave Maria! diu-lo ý tot dia— he de Déu Mare! Perquè·t repare com hà 
padrina, Salve Regina, dolçor de vida sovint la crida, línia 12829 

He no t’oblide perquè·t convide ací dinar, sobre l’altar pels pexcadós he successós 
ffet en la barcha, línia 12835 

Vull l’alt misteri de l’enfornar arromançar, perquè·t declare del que mon pare, lo 
rey Davit, en salms à scrit molt llarguament, queucom, línia 12920 

e perquè sogres ab nores sues totes ser crues, descominals, braus animals, de mal e 
lleig e fer meneig, experiència ne fa sciencia e bastant prova, línia 13442 - 51 

Llurs ajudants, vént-los becar, massa tardar, los despertaren. Perquè·ls torbaren del 
que lluny feyen he tan clar veyen, los desplagué. Cascú n’agué enuig, línia 15346 

Ab semblant brida, regnes e mòs, de tot mon cos la fi n’ordene Perquè y esmene lo 
que m’í fall, en esta vall tan lacrimosa, la gloriosa nit e, línia 16064 
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99 Per + infinitiu 
Davant d’infinitiu continuem trobant per introduint la causa eficient, la 

destinació i la causa impulsivofinal: 
Per tant vetlar, | sens despullar, | diu que s’és fusa. | Ab tal escusa, | al llit se gita, línia 8247 - 52 

Yo la seguia: | deya li dama | per cobrar fama | de bon caser | e solacer: | sap Déu si·m cou, | e quant me nou, 
línia 5036 - 42 

Nunca rebugen | colps de guerrer: | per fills haver | tot frau farien; | enganarien, | lo pare llur. línia 8628 - 33 

 
11 per + infinitiu causal 

e Balthasar nom de sciencia, de sapiència he profecia, de senyoria he principat, ffon 
imposat a Daniel, quant Ysrael ffon transmigrat. Per ser honrat nom e plahent, 
antiguament, és real nom. Bou sobrenom, mansuetut diu e virtut. Bou, línia 264 

sort, cert, a gran tort, per alguns mals —no vull dir quals, he no·ls declare per ser 
ma mare— jove fon ètich, en fi, frenètich. Axí morí. Lo seu florí, cert, no, línia 826 

Mas puys purguava, d’ella sperava que fill n’auria No romania, per ser molt grassa, 
ni magra massa; ni malaltia no la retia parir inàbil. Mas era llàbil, línia 4485 

De fet fingix que s’esmortix Per tant vetlar, sens despullar, diu que s’és fusa. Ab tal 
escusa, al llit se gita, línia 8262 

Per tals esguarts, ab bones arts casar-te pots; o per grans dots per ser raxós, o per 
amós. Ensaga-t’-í qualsevol fi que t’í mourà, crech te, línia 10208 

no dret fort os, mas flach curvat, redó, voltat per sa natura; car tal figura, per ser 
redona, molt poch s’adona ab cos dret, pla: tal virtut ha he calitat. Ab, línia 10316 

Lliurar-se deu molt cautament, he majorment a les convesses, per ser revesses he 
contumaces he pertinaces, plenes de cisma. Pert-s’-í la crisma! Pèrfidament, del, línia 
13727 

—Gesseu, pujat en arbre, creu per veure Déu. Jhesús lo crida e s’í convida ab ell 
restar, ensemps menjar—. Si no, línia 14847 

Faça-u quisvulla. Tu te·n despulla de tal calor. No·t faça por, per ésser buyt de fills o 
fruyt, sies vedat; ni ton curat t’escomunique ni que t’, línia 15039 

Yo, pel semblant, tal me trobí aprés cobrí, en seny tornat encadarnat, per l’escoltar 
he tant vetlar. Tantost pensí he comencí rememorar he recordar, recogitant he recitant, 
lo, línia 15391 

Tercera part del quart Per lo que·ls dech per ser proysmes, e pels babtismes hon som 
llavats, tots bategats, si hé fals dit ja me, línia 15909 

50 per + infinitiu destinació 

Sens llum, cresol li fan tenir. Per reverdir en sech lo planten. Rient-se·n canten. 
Axí·n fan d’ell, línia 532 

Llurs repertoris, invencions, condicions són de diables. Ffallen vocables he diccions, 
relacions per fer, envides, de ses fallides. David, profetes, Tuli, pohetes, grechs oradós, 
setanta-ý-dos lengües del món, Catolicon, línia 653  

Prenent ma·n obra, si temps me sobra he me·n recort, sols per confort he per 
retraure, no lexar caure los qui treballen, juguen he fallen —huns mates baten, los 
altres maten, línia 695 
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Demà us n’ireu vós a captar. No pot bastar aquest spital, ni té cabal per mantenir, ni 
llits fornir per a tans pobres. Per fer les obres he tantes dides no, línia 941 

No pot bastar aquest spital, ni té cabal per mantenir, ni llits fornir per a tans pobres. 
Per fer les obres he tantes dides no y basta·nvides ¿No portau taça, ni carabaça, barça, 
línia 944  

Per mala dita, ella fon presa, he fon defesa he favorida, per ser nodrida entre·ls de 
cort. Mas hun fill bort que·l mort tenia, la perseguia, línia 1602 

Per més jornades, ffent matinades he curt dinar, per caminar cuytadament, molt 
cautament, entre Guascunya he Catalunya passí·ls mollons, pels guotirlons de carn 
sens, línia 1850 

Fféu bé la vela per les tovalles! Llexà-y fer falles he flamejar, per no tocar lo séu de 
mà. Cert, se·n cremà bé la mitat. Senyalat plat, certa, línia 2470 

Vehent tals ontes, perdició, destrucció tant manifesta, altre no·m resta experiment. 
Darrerament, per ensajar de bandejar los seus guarips, joch de nayps de nit juguàvem. 
Abdós rumflàvem, ella partia, línia 3003 

Aquella nit, lo fill parit matex avia, quant s’atrevia per fer son fet, del fillolet pròpia 
mare, també comare fon e padrina. línia 3857 

mon consell és, sens fer procés si·s contra fur gens no me·n cur— per evitar 
scandelizar tan trist marit, a miga nit dins sa posada ser ofeguada, secretament". línia 
4591 

Yo la seguia: deya-li dama, per cobrar fama de bon caser he solacer. Sap Déu si·m 
cou, he quant me nou, línia 5034 

Quant les convoquen, per elegir al monestir nova pastora, no·ls plau priora dona 
sabent, ni Déu tement, ni que, línia 5543 

cabrons, bous e moltons, no gens ovelles; car les més velles se fan parats ben 
ensevats, per fer varar dins la llur mar a ses criades. línia 5583 

He no t’oblide que·l metge mana, per viure sana la jove plena, de llur colmena al 
temps la brescha, ans massa crescha, cové, línia 6196 

Lo temps tant breu de pocha vida a mi convida prengués muller —sols per haver o 
fill o filla, he fos clavilla del fust mateix, línia 6437 

Turchs, tartres, sclaus ffa obeyr. Per son servir, doma ý amansa, carregua, cansa de 
castells grans los orifans. Onsos, llehons, cervos, mufrons, línia 6739 

Si per parir, puys fills no tens, dius que la prens, ¿qui t’asegura que criatura d’ella 
veuras?, línia 6851 

Joyes ni roba no se n’hi troba. Per mortallar, han a comprar capell de cap, camisa, 
drap, de la botigua. Ha-y enemigua al mon major?, línia 6954 

Ffon-li mester —per què·s salvàs— que se·n pujàs, per repicar, al campanar de sent 
Vicent. La gent valent, si s’ó pensàs qu’ell repicàs, línia 7256 

covent qui·n temps passat ffon començat —quant era orta, ffora la porta del mur 
antich— per fer castich d’un órreu cas —en lo camp ras deya·s Rovella; ara s’apella, 
línia 7331 
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Tothom cuytà he la y llevaren; presa portaren a la cadena. Per fer esmena de 
semblant vida, repenedida, dins la caseta de parets feta, hi fon tancada, emparedada, 
línia 7383 

tots llurs mals molt llarch seria; no y bastaria tota la nit. É·n repetit alguns, per 
moure. Que són, vull cloure, superbes, vanes, vils, inhumanes. En hòmens mil no y ha 
hun vil, e si n’hi ha algun vilà, línia 7670 

Vol fondre ferre. Que no s’aferre prega la edra. En alt la pedra per sí pujar vol 
avear. Dels fills tol pans per dar als cans. En l’aygua scriu. línia 7988 

Déu e natura si no·ls guarien, los més morrien. Algunes certes, per ser cubertes he 
dar crehença —sols per parença he ombrallum, d’elles per fum— com seran etichs los 
dies cretichs vint-e-un jorn, línia 8215 

Marachde volen per testimoni de matrimoni. Per alegrar-se he deportar-se volen les 
mans ab diamans, balaxos, robins, he granats, jaccins. línia 8360 

Porten safir per l’ull guarir. Per baticor, perles, fin or de vint-hí-tres quirats, poc 
més. línia 8367 

Lo cavaller Jordi, guarer, cuydà·vançar per defensar del rey la filla, dintre la ylla 
hon era·l drach. Tal premi n’ach, línia 8423 

si let vermella de lur mamella hix e no blancha, molt prest no·ls mancha del tot ser 
folles! Més per ser molles de flach recort, algú·n fan tort, visch e guercer; lleig, 
esquerrer he geperut, línia 9207 

ven tot quant té, quant no y ha què per jugar furta; a mort s’ahurta per tornar tost; 
ffins que desbost guanye quisvulla, allí·s despulla en lo taulell. línia 9982 

Reb cascun any sagnies dues. Ffes sovint sues, enans del past. Per viure cast, les 
diciplines. He com te dines, pa ý aygua usa, ffin vi refusa, línia 10107 

Quin casament? No semblantment com mul, cavall, als quals seny fall mas sols casar 
per venerar lo sagrament, Déu molt tement, per seus aver de la muller fills successós; o 
per, línia 10189 

Déu molt tement, per seus aver de la muller fills successós; o per calós refrigerar; o 
per squivar aquell peccat pus difamat; o si no vols habitar sols, per ser servit he 
costeyt, línia 10197 

o si no vols habitar sols, per ser servit he costeyt. Per tals esguarts, ab bones arts 
casar-te pots; o per grans, línia 10202 

Enverguonyida, al natural lloch maternal per fer infants, de fulles grans de les 
figueres, verdes, lleteres, féu cubertura. En llur fisura tocà, línia 10384 

Puys confegí santificada, vergua plantada, per dar salut al món perdut; enmig del 
temps, entre·l stremps del món, enmig; línia 10938 

Volch donar fi al circumcir. Sols per complir hi fon menat, lo tall manat no duràs 
pus. Hac nom Jhesús, Hemanuel. Per Guabriel, línia 11485 

Piadós pare, Crist Redemptor e Salvador, al cel muntat, aparellat és per hoyr qui vol 
guarir, a perdonar, justificar lo peccador cridant: "Senyor!" Si y vols venir, pot, línia 
12092  

Llechs són maldestres per ésser mestres; cechs, mals doctós de lley colós. Per çò, 
barons ni pròmens bons, hom de, línia 13093 
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vituperosa, tant dolorosa, ell la·s volgué he la prengué per amor nostra, he per fer 
mostra d’immensitat de caritat. Ell jutge just, Adam, pel gust, Condempnà [a] mort. 
Morint, línia 13879 

Moltes peus tenen, ni y van ni y vénen; les mans per pendre, cap per apendre, 
orelles, hulls. Per sos entulls, no·ls plau hoyr, ni obeyr los, línia 14636 

Moltes peus tenen, ni y van ni y vénen; les mans per pendre, cap per apendre, 
orelles, hulls. Per sos entulls, no·ls plau hoyr, ni obeyr los crits e lloure, línia 14637 

—. Si no u recusa ni se n’escusa per pres aver de nou muller, és convidat. Asegurat, 
no dupt’entrar alt al sopar celestial, línia 14854 

oyda la nomenada pel món anada, del meu poder he alt saber, més divinal que 
humanal, per més entendre de mi apendre, lo món passant e·ntravessant hà veure·m 
vench, he ab, línia 15075 

Per equitat he Déu honrar, per ell formar d’Eva lo cos, qui d’om fon os, carn de 
carn llur; perquè, línia 15162 

obrant natura, en lo món hom, algun queucom són poc amables, no extimables que 
valguen més, per ser mullés. Car matrimoni no es testimoni no sospitós, ans prou 
duptós: inducció, presumpció és de, línia 15174 

Prop Taraguona, fuy a Valbona: quin monestir per convertir tot peccador! Per 
lafredor, molt me cansà Benifaçà he Vallivana. Ffuy per laPlana, línia 15576 

com no scorchà en Asuer a sa muller Vastí, reyna! Tanbé na Dina morir deguera, 
per ser vayvera. Millor li·n près a Fineés, com acorà he travessà ab lo punyal, dins, 
línia 15744 

Tanbé·s vengà Èrcules tost: en hun recost, cent mil armades, aparellades per ell 
combatre, sabé·ls rebatre lo llur arnés. Ab hun revés molt les vexà, he les, línia 15843 

fes frau, car no es tan brau, fér ni felló, cert, lo lleó, com pintat par. Per no llexar 
elles yrades, avalotades ves mi del tot, vull dir hun mot per llur confort, línia 15924 

quant puch la prech que me n’aparte Ací, que·m farte, per fer esmenes, de mals e 
penes sols corporals; les animals he desplaés, quals les mullés en, línia 16093 

 
38 per + infinitiu final  

Del que no vehen, procés de pensa ffan, sens defensa ni part hoyr. Per presumir sols, 
pronuncien. Ver sentencien que cert no saben. Mentint se guaben; sempre varien. 
Jamay se, línia 438 

E fingir solen tenir dolor, per dar color a ses empreses. Si són represes, instruccions, 
reprensions, tot ho refusen. Mas molt bé, línia 454 

Porch ple de vicis, hun mal matí son sent Martí ella trobà. La pell lexà per fer-ne 
bots. Quarta part: clou son viatge tornant a València Puys ixquem tots, molt bella, línia 
1797 

Sovint venia la ranyinosa, vella·nvejosa a visitar, per aguaytar si res portava o si·m 
donava lo marit seu. Com ella véu yo com, línia 1972 

De cert, pensau! per haver pau ffuy pacient. Dilluns següent, com fom dinats, los 
convidats tots se·n partien, he, línia 2304 
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mudava joch; lo del noguer dant-li lloguer perquè dó·l fruyt, juguava·n buyt. Per 
reduyr-la juguava·birla sovent ab ella. Joch d’escampella ni de la chocha, com si, línia 
3023 

sentenciada per a penjar, feu-se·mprenyar ha hun berguant, articulant de son 
prenyat, ffon porroguat l’executar Per escapar, près per partit, avent parit, ffort 
treballàs, prest s’emprenyàs Quatre veguades continuades, línia 3444 

Altres beguines, ses companyones he tacanyones, en aquell lloch, per fer son joch s’í 
concertaven he repleguaven. línia 4044 

No vol cosir, car prest exorba, perquè·l cap torba; ni debanar, per no sullar mans de 
saliva, ffilosa squiva. línia 4256 

En lo matí primer següent, de continent, al monestir vench per oyr lo sant Ofici. línia 
5690 

Què·s faran elles que no s’emprenyen com fort s’estrenyen per no ser grosses! Ffer 
altres brosses de més parença ella comença. línia 5855 

A-y orinal?" "No tinch lo mal —dix— hon cuydau. Per què cuytau?" Ell, per fogir, 
volgué sortir. La monga·l cuyta, metent-lo·n lluyta. Com l’abraçàs embaraçàs lo seu 
speró, ab lo sacsó de la gonella, línia 5867 

saber fingir virginitats no ser peccats me feya creure; ni donar beure per dormir fort. 
La qui té l’ort qui dintre stà, apostatà en lo passat, línia 6123 

Tercer libre: de la lliçó de Salamó Primera part del Tercer Per reposar, volguí·m 
posar al llit, enjorn; ans de retorn, yo fuy despert. Quant hé sofert, línia 6390 

baratar alre no poden, sos fills enlloden he desereten. Los béns se meten dels fills 
llevar, per aumentar dot a les filles; joyes, ostilles, cambra·xovar los fan pagar, triant a 
hull lo, línia 6979 

La peccadora, qui gran senyora fon e comtessa, per ser revessa a son marit, seguint 
partit per sa fortuna, se féu comuna en lo poblich, línia 7347 

Lo marit comte donà per comte son exovar, he féu obrar lo monestir, per sostenir allí 
tancades, dones errades d’incontinència fent penitència. línia 7399 

En alt la pedra per sí pujar vol avear. Dels fills tol pans per dar als cans. En l’aygua 
scriu. L’or llança·l riu. línia 7991 

per a tot l’any són desdenyades. Per ser prenyades dien, treballen, sofiren, callen. 
Axí s’escusen mas no refusen ni se n’enugen, línia 8637 

Axí s’escusen mas no refusen ni se n’enugen  

Puys no paria, he no tenia ffill d’ella nat, ffill adoptat almenys aver! Per infants fer, 
velles modorres, exorques, porres, moltes y roden. Quant àls no poden, han fill furtat, 
línia 8747 

Si lo que porten les verguonyoses he rabioses no·ls plau mostrar, per avortar 
cubertament, mas ferament, metges demanen he los enguanen: mostren orina d’altra 
vehina. Tots mals, línia 8935 

Molt poch reposen desparterades: d’un mes llevades, ja van al bany he fan parany 
per aver lisça. Hixen a missa ab fill o filla, com la conilla, ab ventre gros; línia 9060 
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Si tot los fall, ¡quants ab cascall per fer dormir, los fan morir o·ls fan dements! No 
tendran dents, ga·ls fan menjar. línia 9162 

poblich acte malvat he celerat Semiramís, qui féu morís he de sa mà hun fill matà, 
per no complir ni obeyr son manament? Gran foch ardent qu’en sí sentia, son fill volia, 
línia 9294 

Lexar-me vull llur crueldat, iniquitat, insipiència e necligència pus recitar. Per 
apartar l’estil de llarch, descolle l’arch he pus no·l stire; l’aladre gire, línia 9595 

ha sa moneda may se·n refreda, ven tot quant té, quant no y ha què per jugar furta; a 
mort s’ahurta per tornar tost; línia 9980 

Desfet lo pacte he difinit, preu infinit de carn e sanch, per fer-lo franch, ne fon 
paguat he revocat. Lo pleguador, com robador, apresonat he castiguat. línia 10531 

Elles encara, no·bstant l’ampara afranquiment he quitament, per fer plaer ab el 
peyter, d’ell no reneguen, ne li deneguen la senyoria, línia 10542 

Parí Fill Jhesús, Satan fon confús. Parí gran Rey, per dar-nos lley. Parí Redemptor 
hí guovernador. Parí lo bé c’a tots sosté. Parí lo, línia 11359 

darrere, dret solch no spere ni bon recapte. No·s pot dir abte per alt regnar. Per dret 
llaurar, he fer guaret he bon esplet, t’ànima ý cos juny-los abdós jus, línia 12329 

fes que·t recordes, ab armonia he melodia, totstemps sonar. He per servar cordes 
setena he la novena de rompiment, per lo ponent tan perilloses, de frauduloses dones 
l’absenta, stranya parenta, línia 12605 

sarments plantà, no de rebuscha de la llabrusca, com Nohé près. Plantant-hi més, 
per endolcir, asaborir amarguor tanta de borda planta, llim, fem, e fanch de terra ý 
sanch, ffets, línia 13356 

Tot lo Salt meu he quant Davit hac provehit per fer la obra: sitim, manobra, argent e 
or; tot lo tresor per mi despés, en los, línia 13572 

Ezechiel, ell profetant, Déu inspirant, gran aygua viva, neta·bsterciva promet donar, 
per denejar los delinqüens. Als penidens sedegans crida, beure convida Déu aygua 
francha. Com llana blancha, promet, línia 14221 

Ans me digueren que la reyna dona Marina, desafaynada huna jornada, sols per 
mirar hi volch entrar ab ses donzelles: claustra, capelles, quant calciguaren, tot ho 
llavaren he fort, línia 15539 

Dones evite, per no torbar, com realguar. Sols hun cambrer, hun escuder he 
comprador, coch, pastador; tres me servexen, línia 15659 

Bé u acordaren los qui mataren, ab gran foguera, muller primera del fort Samsó. 
Per dir cansó, tambor sonar, massa cuytar, primer exir, bé féu morir, cremada nua, la 
filla sua, línia 15772 
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Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch, scrites les tres parts 
per lo magnifich e virtuos caualler Mossen Johanot Martorell e a la mort 
sua acabada la quarta, a pregaries de la senyora Dona Isabel de Loriç, per 
Mossen Marti Johan de Galba, estampat novament per Marian Aguilo y 

Fuster, Llibrería d’Alvar Verdaguer, 4 vols., Biblioteca Catalana, 
Barcelona, 1873-1905. 

Tirant lo Blanc, Joanot Martorell i Martí Joan de Galba; facsímil de 
l’exemplar de l’edició de València de 1490, feta per Nicolau Spindeler, 
conservat a la Biblioteca de la Universitat de València i digitalitzat a la 

Biblioteca Virtual Cervantes. Ens valem també de la transcripció de 
l’exemplar conegut com a N1 o NY1, feta per Eduard Baile, Jordi Segura i 

Héctor Cámara; supervisió Llúcia Martín. 
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A + infinitiu d’obligació 

E faça la excel·lència vostra emparamentar tots los carrers per hon han a passar, 
cap. 14 

Perquè les males gents no aguessen a dir que moria per haver dit mal del seu capità, 
cap. 146 

Ciutadans e juristes, qui han a regir les comunitats e administrar la justícia, cap.182  

Per fe hauré a creure que sa majestat sia, cap. 233 

Haurien a voltar, per passar aquell riu, cap. 310 

 

De + infinitiu d’obligació 

Així com l’elm ha d’estar en lo més alt loch del cors, cap. 34 

Forçat és que axí se ha de fer, cap. 133 

Les virtuts que lo cors posseyr pot, han de haver principi del cor, cap. 184 

Tirant se esmortí tres voltes, e cascuna vegada ab ayguaròs lo havien de tornar 

Les grans festes que li haurien de fer, cap. 454 
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A i de + infinitiu d’obligació en la mateixa frase 

Han de exercitar les armes e han a saber la pràtica de la guerra, cap. 21 

Destinació amb a 

En les mies bodes no y són venguts los cortesans, ni capellà no s'és vestit a dir la 
missa 

 

per+S.N.+a+inf 

Donchs, cascú deu fer sforç per bé a fer, cap. 23 

Yo no anava per mal a fer, cap.68  

Yo ignore si vénen per algun mal a fer en la vostra persona, cap. 262 

E crec que, per mi a salvar [...] és mort lo Fill de Déu, cap. 478 

 

Un assaig estrany: 

E açò no u dich a fi per dir paraules qui us enugen, cap. 172 

 

Incongruències aparents o no (ja les he anotat en el recompte) 

Dech eixir dejús les ales de ma mare e só per a portar armes e entrar en batalles per 
mostrar de qui só fill cap. 22  

 

Tan trist comiat és aquest per a mi, que altra cosa no·m fallia per aumentar la mia 
misèria. cap. 22 

serà causa de castigar un cars tan inreparable, digne per a sempre de recordació 
per als altres e càstich per aquest, cap. 239 

lo que no volríeu per a vós, no deuríeu desijar per altri, cap. 323 

 

E no·m dol dels treballs que sofferts havem, ni los que són per a venir, cap. 119 

Los vostres dies benaventurats ja passats e los que són per a venir feneixquen 
benaventuradament cap. 132 

Los qui són passats e los qui són per a venir, cap. 154 

lo rey fehia cercar cavalls per comprar, per a trametre a l’emperador de 
Co[n]stantinoble, cap. 110 

 

Porien fer los actes que restaven per fer, cap. 67 

Y vós, en beneyt, per a què voleu altra muller? Per dar-li splaniçades e no stocades?, 
cap. 220 

 

Es percep una manca de precisió pel que fa al sentit real del mot causa ―a cavall 
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d’allò que avui consideraríem causa eficient o impulsiva o causa final o fins i tot 
destinació― i la relació de la circumstància amb la preposició: 

La causa, reyna e vós, ma filla, perqué us he fetes venir açí és per manifestar-vos la 
mia breu partida, cap. 101 

E aquesta festa no fon ordenada per la infanta per pus, sinó per provar a Phelip e 
veure en son menjar quin comport fehia, cap. 101 

la venguda de nosaltres no és stada altra causa sinó per veure e servir vostra 
majestat, cap. 119 

 

E considerant la causa per què ço és: per la gran crueldat de Tirant, cap. 431 

E·n lo gran desorde de ma benvolença diguí, no sé com, "Jhesús, Jhesús!", lansant-
me sobre les faldes de la duquessa, la causa per a hon tenia ma vida avorrida. El qui 
erra pena mereix, cap. 246 

E ajuda’m altra rahó per confirmar la mia crehença, cap. 303 

Sens fe ne causa ne rahó va per desposeyr a negú de ço del seu, car dret no y tens ni 
leys no u manen, cap. 308 

Pensava que, per causa mia e per servir-me, tenia crehença que éreu morta, cap. 
431 

La causa de la mia venguda és per significar a vostra altesa com lo soldà e lo Gran 
Turch me han tramés embaxada, cap. 442 

 

366 per a 

 

4 casos per a què o qui interrogatiu  

Demanaven-li alguns cavallers per a què les volia. Respòs que en algun temps servir 
porien, cap. 134 

Y vós, en beneyt, per a què voleu altra muller? Per dar-li splaniçades e no stocades?, 
cap. 220 

__Ay, senyor! per a què voleu sperar lo lit? cap. 280 

No sabeu per a qui fa la saviesa? per a ciutadans e juristes, qui han a regir les 
comunitats e administrar la justícia cap. 182  

 

65 introduint un circumstancial de temps: 

La batalla fon concertada per a l’endemà, cap. 19 

yo e mon fill per a sempre restem obliguats a la senyoria vostra, cap. 20 

Fet açò, lo rey manà per al següent dia consell general. cap. 26 

Perquè cascú deu conéxer per a quant l’ànimo li basta. cap. 39 

E abaxava la senyora del cadafal e tornaven-se’n per a l’endemà, que les armes 
havien de fer cap. 52 



 Joanot Martorell, Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch   
 

852 

No poria bé jutjar la batailla si de dia no era, mas que havien consertat per a 
l’endemà com lo rey entraria en missa, cap. 65 

Senyor, per a huy la senyoria vostra me haurà scusat, c cap. 68 

E consell-vos que la leixeu per a temps de necessitat, cap. 74 

Comanava’ls al prior de la sglésia, per a quant ell tornàs en sa terra los fes posar en 
la sua capella cap. 80 

Gallines e capons, e altres vitualles per a més de un any, cap. 97 

Com agué prou stat, dix-los que per al present ell no podia entendre en tals fets, cap. 
99 

Lo rey tramés dos cavallers a Phelip e a Tirant, preguant-los que per a l’endemà a 
la missa e al dinar fossen ab ell cap. 101 

La primera és tan delitosa per a nosaltres que per a tots los dies de nostra vida vos 
restarem obliguats, cap. 104 

Tirant dix a Phelip que convidàs lo mestre per a l’endemà, cap. 105 

E paguà la gent per a sis mesos, cap. 112 

De nostre repleguat tresor podeu dar sou a dos-cents mília baçinets pagats per a XX 
o a XXX anys, cap. 123 

Yo·ls castigaré de tal forma, que per a tostemps ne restarà memòria, cap. 124 

E sé-us dir, senyor, lo duch no té provesió sinó per a un mes, cap. 131 

E com fer no u volràs, spera aquella per al quinzén dia de la luna, cap. 138 

Gent de cavall e de peu en nombre de II mília hòmens paguats per a XV mesos, cap. 
139 

Lo secretari, hoynt totes aquestes rahons, les més per scrit, per a l’endemà que volia 
partir, cap. 154 

Que·s posaren tots en orde per al dia asignat de la batalla, cap. 154 

Donà orde ab lo senyor de Malvehí de haver molts pagos, capons, perdius e gallines 
per a l’endemà, cap. 161 

Com totes les coses foren posades en orde per a l’endemà, ells anaren a la cambra, 
cap. 161 

Fon feta crida per al quinzén dia, cap. 186 

Lo emperador porrogà lo torneg per a l’endemà, cap. 189 

Majorment com ne procehexen fills qui per a tostemps resten vassalls e servidors de 
la imperial corona, cap. 219 

La senyora m’à dit que li faça adobar lo bany per a demà passat, cap. 225 

No cureu de mon parlar e deixau star aquexes cortesies per al Dijous de la Cena, 
cap. 228 

Notificant a tots la partida certa per a dilluns, cap. 229 

Mas perquè la causa de la mia mort per a sempre sia palesa, a Déu supplich, cap. 
234 
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Serà causa de castigar un cars tan inreparable, digne per a sempre de recordació 
per als altres e càstich per aquest, cap. 239 

Per a tots temps ne serà feta recordació, cap. 275 

Se vestí unes robes que l’emperador li havia fetes fer per a quan ella fes bodes, cap. 
277 

Com stiga en hun fortíssim castell e molt ben proveÿt per a gran temps de totes les 
coses necessàries, cap. 302 

Posaren-hi vitualles per a V anys, cap. 307 

Lo rey concertà ab lo juheu mercader que per al desetén dia del més, cap. 310 

E tota l’altra gent restà armada e en orde per a quant serien demanats, cap. 315 

Tostemps hi deus mesclar amor e pietat, e restar-te’n ha per a sempre glòria e honor 
e inmortal memòria, cap. 317 

Ço és, de mill e de forment, dacça e panís per a set anys, cap. 317 

Ells feren treves per a dos mesos, cap. 321 

Possehexca memòria per a tots temps en ordenar los meus pobles, cap. 328 

Los altres restaren per a l’endemà e per als altres dies, fins que tots fossen crestians, 
cap. 329 

Los altres restaren per a l’endemà e per als altres dies, fins que tots fossen crestians, 
cap. 329 

Que la senyoria tua diga que yo la t’é prestada per a dos mesos, cap. 350 

Ja és deliberat lo dia de demà e assignat per a la batalla, cap. 354 

Haguera apagada per a sempre la fama de misèria, cap. 355 

Que·ls prometés sou per a hun any, cap. 387 

Féu venir tots los patrons e pagà’ls a tots los nòlits per a hun any, cap. 401 

Car yo a vós per a sempre vull servir com a senyora, cap. 411 

E més, suplich a vostra altesa de avisar-me com stà fornida la ciutat de vitualles y 
per a quant, car yo n’é portades per a fornir-la per a deu anys, cap. 419 

E més, suplich a vostra altesa de avisar-me com stà fornida la ciutat de vitualles y 
per a quant, car yo n’é portades per a fornir-la per a deu anys, cap. 419 

E trobaren que encara tenien forniment per a tres mesos complidament, cap. 420 

Deu saber com tenim forniment en la ciutat per a tres mesos y, encara, per a quatre 
si mester era, cap. 420 

Deu saber com tenim forniment en la ciutat per a tres mesos y, encara, per a quatre 
si mester era, cap. 420 

La ciutat stà fornida molt bé per a tres mesos de vitualles, cap. 421  
Axí mateix, si molt aturaven aquí, perrien de fam, car no tenien vitualles per a dos 

mesos, cap. 422 

Demanant-se, si plasent te serà, pau e treva per a temps de tres mesos o més, cap. 
426 
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Demanen a la magestat vostra pau e treva per a tres mesos o per a més, tant com la 
vostra excel·lència volrà. E si volrà pau final per a cent e hun any, cap. 442 

Demanen a la magestat vostra pau e treva per a tres mesos o per a més, tant com la 
vostra excel·lència volrà. E si volrà pau final per a cent e hun any, cap. 442 

Demanen a la magestat vostra pau e treva per a tres mesos o per a més, tant com la 
vostra excel·lència volrà. E si volrà pau final per a cent e hun any, cap. 442 

Yo só lo mort e viva per a sempre del strenu Tirant, cap. 472 

Car viure sens ell no desige, e per a sempre serà en recordació com só morta per 
amor de Tirant, cap. 477 

Serà a mi aument de dolor e tristor per a tots los dies de la mia trista vida, cap. 481 

Fossen meses sobre la sepultura ohn jauria Tirant, perquè·n fos memòria per a 
sempre, cap. 485 

 

4 introduint un circumstancial de lloc 

Veren aquella nau venir, pensaren que era una de dues que havien trameses per 
portar vitualles per al camp, cap. 104 

De què us dich que per al camp dels crestians los vingué en gran socors y en molt 
bon cars, cap. 163 

Mas la sperança que yo tenia de veure-us partit per al camp, cap. 237 

E·n lo gran desorde de ma benvolença diguí, no sé com, "Jhesús, Jhesús!", lansant-
me sobre les faldes de la duquessa, la causa per a hon tenia ma vida avorrida. El qui 
erra pena mereix, cap. 246 

 

139 introduint un benefactiu: 

Emperò veig que aquest càlzer de dolor a beure s’à, e tan amarch és per a mi, cap. 3 

E millor fóra per a mi passàs ma trista vida en durment, cap. 4 

En altres coses més necessàries e útils per a tots tinch de entendre, cap. 18 

E dispost que·s sia trobat e·s trobe en semblants batalles dignes de gloriosa fama! 

Senyor, vostre consell no·m par bo ni bell per a mi cap.. 21 

Lo millor consell per a mi és que la altesa vostra me done mon fill e vosaltres feu la 
batalla. cap.. 21 

Tan trist comiat és aquest per a mi, que altra cosa no·m fallia per aumentar la mia 
misèria. cap. 22 

O quina glòria és per a mi que la divina Bondat m’aja feta tanta gràtia cap. 31 

Sabé com los turchs feyen stables per als cavalls de la mayor sglésia de la ciutat cap. 
33 

__Molta és la glòria per als cavallers qui en armes són sperimentats cap. 56 

Jamés faça acte de tanta vergonya per a mi e als meus, cap. 59 

Gran offença seria per a mi __dix Tirant cap. 61 
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Molt honradament cobert ab un molt bell drap d’or que tenien per als cavallers qui 
morien en armes cap. 67 

Tirant féu portar les banderes e sobrevestes per a ell, e per als reys d’armes e 
erauts, cap. 72 

Tirant féu portar les banderes e sobrevestes per a ell, e per als reys d’armes e 
erauts, cap. 72 

Jamés yo consentí ni ginyí mal negú per als quatre cavallers, cap. 78 

No coneixent ni sabent qui eren__, la mort axí bé era presta per a mi com per a ells. 
cap. 79 

Senyores, yo he feta la offerta, un poch carregosa per a mi cap. 81 

Triarem la major part de la honor per a vós, cap. 81 

Veja ell qual li par millor e més segur per a ell, que de tot seré yo content, cap. 81 

De aquests dos escuts, lo hu donar en qualsevulla capella de Sanct Jordi per a çera, 
lo a[l]tre escut és per a ell, perquè y ha tengut esment. cap. 85 

Açò és demesiat per a mi, cap. 97 

Molta glòria és per a mi que de tan poca servitut que us he feta, cap. 98 

Oh, quina glòria seria per a vós, cap. 100 

Quines coses he mester per a mi e a dos scuders, cap. 100 

Molta glòria seria per a mi que la excel·lència vostra me volgués pendre per 
servidor, cap. 101 

Us vull ajudar, de tot mon poder, de totes les coses per a vós e a la vostra ampresa, 
cap. 101 

La primera és tan delitosa per a nosaltres que per a tots los dies de nostra vida vos 
restarem obliguats, cap. 104 

Senyors, molta glòria seria per a mi que les senyories de vosaltres volguessen açí, 
cap. 107 

E com més ne pendràs més glòria serà per a nosaltres, cap. 107b 

Molta alegria seria per a mi de aconseguir persona tal que fos de mon grat, cap. 110 

E tramés lo rey de França per a la nora quatre peçes de brocat molt belles, cap. 109 

Molt singular agulla fon aquella per a Phelip, cap. 110 

Lo emperador, com véu açò, que era cosa nova per a ell, cap. 116 

Ell lo us ha volgut levar per major bé per a ell, que l’ha col·locat en la glòria, cap. 
117 

O, quanta glòria és per a nosaltres haver traveçada tanta mar, cap. 119 

Preniu abraçars de mi, stojau-ne per a vós e féu-ne part a Tirant, cap. 119 

És major glòria per a nosaltres __dix Diafebus, cap. 119 

Sols lo recort és massa per a mi, cap. 125 

E de açí li ve molta infàmia e deshonor perpètua per a ell e als seus, cap. 125 
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E per a çi no s’aturà res, cap. 124 

E de tal mal yo no·n faria part a vostra altesa, que més lo amaria tot per a mi que no 
fer-ne part a negú, cap. 126 

És stat causador de tant agreujar la vostra singular persona e percaçar tant de mal 
per a mi, cap. 129 

Ell volia parlar ab ell e dar-li letres per al duch, cap. 132 

¿No m’a dat prou la majestat vostra de armes e cavalls, joyes, socorriment e altres 
coses, que és massa gràcia per a mi?, cap. 133 

O quina desonor tan gran per a nosaltres, cap. 133 

Has trobat infinida riquea, adquerint-ho per a tu e als teus, cap. 136 

Entraren-se’n en una cambra, que avien aparellada per a Diafebus, cap. 138 

E fon açò senyal per a ells de ésser victoriosos. cap. 139 

Camins de libertat e de la sperada victòria qui són uberts per a qui·ls sap conéixer, 
cap. 141 

E seria menys mal per a vosaltres offerísseu de voluntat la vida, cap. 141 

No y tenien pa ni vi, ni aygua per als cavalls, cap. 141 

L’endemà partí Pírimus ab moltes recomandacions que se’n portà per a Tirant e per 
a molts altres cap. 141 

L’endemà partí Pírimus ab moltes recomandacions que se’n portà per a Tirant e per 
a molts altres cap. 141 

Coneixien que dar la batailla no era cosa fahedora per a ells, cap. 141 

Tirant lo preguà que digués alguna bona cosa que profitàs per a tots. cap. 142 

Puix lo senyor capità m’o mana, dar-li é un consell, lo qual cascú de vosaltres lo 
porà pendre per a si. cap. 142 

No·s negue a negú, car Déu l’à fet néi[x]er no per a si solament, mas per a la cosa 
pública, cap. 143 

Car cascú lo podia pendre per a si, cap. 144 

Com lo duch d’Andria se véu fer tal procés e de tanta infàmia per a ells e als altres, 
cap. 146 

Com fon davant lo capità, demanà salconduyt per al rey de Egipte e X ab ell, cap. 
148 

O que bona nova és stada per a mi __dix lo soldà, cap. 149 

Ço que yo no volria per a mi, no u vull per a tu, cap. 152 

Ço que yo no volria per a mi, no u vull per a tu, cap. 152 

Si bé aquesta batailla per a ell e a mi serà civil, cap. 153 

E a vós no costarà res lo dan de tots nosaltres. per a vós, cap. 153 

E no serà negú vos obeheixca en res, car lo vostre regiment no fa per a nosaltres, 
cap. 154 
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Repartex tot entre la gent, e no procura per a si res que puga haver,cap. 154 

E cascun portava civada e vianda per a ells a un dia, cap. 155 

Quina glòria serà per a vosaltres venint davant les dames vençedors, cap. 156 

¡E quanta infàmia serà per a vo[s]altres si anau davant sa altesa vençuts e fugitius! 
cap. 156 

E si vencés era victoriós a la pàtria e adqueria per a si molta honor e glòria, cap. 
157 

Ell vol tostemps per a si totes les honors, cap. 157 

Lo pasat mal __dix Tirant__ no és res per a mi en stima de aquest que ara a mi 
turmenta, cap. 161 

Tirant féu venir del camp més gent per al duch e per a ell, cap. 161 

E yo ara de present conferme la donació per a vós e als vostres cap. 161 E la tua 
demanda és molt greu e amarga per a mi, cap. 162 

No treballaries en tanta infàmia per a tu e vergonya per a mi, cap. 162 

No treballaries en tanta infàmia per a tu e vergonya per a mi, cap. 162 

E yo iré als metges que vinguen per dar-te salut, aquella que tu volries per a ta 
persona, cap. 162 

Temps vendrà que lo que tant desiges starà en libertat tua, e la mia virginitat 
conservada serà per a tu, cap. 163 

E porten cascuna son exovar, que XXV sposades hi vénen, totes per a grans senyors, 
cap. 163 

Gran glòria serà per a vós, ab XII naus grosses, gosar mirar tot l’estol de genovesos 
cap. 163 

Tot cubert de peces de brocat e de seda, per a ell i la emperadriu, cap. 166 

E lo profit d’altri serà gran dan per a mi, cap. 171 

Major virtut serà si yo só restaurada per a tu en premi de tos treballs cap. 179 

Que sia valentíssim e sàpia guanyar e adquerir honor per a si e per als seus, cap. 
180 

Que sia valentíssim e sàpia guanyar e adquerir honor per a si e per als seus, cap. 
180 

De tot son poder la defendrà e no adquirirà per a si subsidis ni demandes, cap. 195 

Vós sou vengut en les cambres de ma senyora, qui són sepultura per a vós, puix no 
trobau misericòrdia, cap. 214 

Molta glòria serà per a vós posseyr hun cavaller axí domèstich e virtuós, cap. 226 

E morint yo, seria millor per a mi, cap. 226 

Car tant com més stam i detenim temps, és més dan per a vós, cap. 236 

E pensau que aquest mal que tinch no és res per a mi, cap. 240 

Sereu causa de molta dolor axí per a vós com per a tots los del linatge de la casa de 
Bretanya, cap. 252 
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Sereu causa de molta dolor axí per a vós com per a tots los del linatge de la casa de 
Bretanya, cap. 252 

E de ací tinch cosa per a mi certa, cap. 253 

Car los béns que la fortuna nos atorgà yo·n tinch prou per a tu e per a mi, cap. 264 

Car los béns que la fortuna nos atorgà yo·n tinch prou per a tu e per a mi, cap. 264 

Digau, ¿no seria millor per a vós amar dona qui fos destra en l’art de amor, 
honestíssima, encara que no sia verge?, cap. 266 

Serà molt loable cosa per a vós, cap. 268 

La bellea de sa majestat seria miserable do per a qui virtuosament viure desija, cap. 
269 

Nostre Senyor no us volria més dar tal bocí, ni tendria més que dar per a vós, cap. 
280 

Gran glòria és per a mi que les mies mans hajen usat de novell ofici cap. 281 

Les portes del tresor són ubertes per a tu e tancades per a tot altre, cap. 282 

Les portes del tresor són ubertes per a tu e tancades per a tot altre, cap. 282 

Pendre-u ab molta paciència, car altra jornada, ab la ajuda de nostre Senyor, n’i 
haurà per a ells, cap. 288 

¡O Tirant, bé és aquest dia trist e desaventurat per a tu, cap. 297 

No sabent lo aguayt de la fortuna si seria per a mi pròspera o adversa, cap. 309 

Que no negués a mi e fos glòria per als altres, per los meus peccats, cap. 309 

Fer t’é dar deu mília ducats ab ella, e dos mília per a mi per sperons, cap. 310 

Que portàs fruytes e confits per a la reyna, cap. 315 

Aquexa honor la podeu dar a vostre fill o adquerir-la per a vós, cap. 308 

Yo desige lo meu dan en desijar que tornassen, car tornant se poria seguir més mal 
per a vosaltres y per a ells, y aument de dolors per a mi, cap. 319 

Yo desige lo meu dan en desijar que tornassen, car tornant se poria seguir més mal 
per a vosaltres y per a ells, y aument de dolors per a mi, cap. 319 

Yo desige lo meu dan en desijar que tornassen, car tornant se poria seguir més mal 
per a vosaltres y per a ells, y aument de dolors per a mi, cap. 319 

Que tots los béns qui·s guanyen en la conquesta los tires per a tu e·ls poses en ta 
potestat e senyoria, cap. 319 

Lo que no volríeu per a vós, no deuríeu desijar per altri, cap. 323 

Bé conexia que no se’n podia seguir sinó tot mal e dan per a nosaltres, cap. 341 

Lo que nosaltres desijam és pau gloriosa, la qual pau per a nosaltres, dones, és molt 
delitosa, cap. 353 

Molt és digna la tua persona de cruel punició e mala per a tu est venguda ací ab tota 
la tua companyia cap. 358 

No és menor empresa la speriència feta de aquesta necessàriament fahedora; e per a 
vós, cap. 396 
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Ha subjugada e conquistada tota la Barberia per a si, cap. 406 

Podeu contemplar lo gran guany que serà per a tots, cap. 427 

Que no les ha volgudes retenir per a si? cap. 432 

E molt major plaer e consolació fóra per a mi d’estar en benaventurat repòs en los 
braços de vostra magestat, cap. 439 

Que fes a la hun cap de la plaça hun bell cadafal molt alt e gran per a ell e molt ben 
en punt, tot cubert de draps d’or, cap. 447 

Que les fes posar molt en orde per al rey de Sicília e al rey de Feç, e per als altres 
qui venien ab ells, cap. 449 

Que les fes posar molt en orde per al rey de Sicília e al rey de Feç, e per als altres 
qui venien ab ells, cap. 449 

Molta glòria és per a mi que la magestat vostra me haja posada en tanta stima, cap. 
452 

Havent-nos donat gloriosa victòria, recuperació de l’imperi e libertat vostra, que per 
a mi és molt cara, cap. 460 

Car la vostra dolor és mort per a mi, cap. 474 

Molta glòria és per a mi que hun rey tan magnànim e virtuós me diga paraules de 
tanta afabilitat, cap. 481 

E donà-li de grans donatius e moltes joyes per a la reyna, cap. 484 

 

80 introduint un complement nominal de destinació:  

La trobareu abundosa de viures e de totes coses necessàries per a la guerra, cap. 5 

Lo matí següent lo comte hermità era pujat en la alta muntanya per a cullir erbes 
per a sustentació de sa vida, e véu la gran morisma que corrien tota la terra, cap. 6 

Poch spay passà que fon tornat de comprar les coses necessàries per a les magranes, 
cap. 11 

Féu-los molt bé aposentar e donaren-los totes les coses necessàries per a la humanal 
vida, cap. 14 

Tots nosaltres conexem que la altesa vostra no és àbil per a tan fort e tan dura 
batalla com és aquesta, cap. 16 

Si nosaltres coneixíem la vostra virtuosa persona ésser disposta per a tal mester, de 
bon gran aguérem aderit al que la altesa vostra agués manat, cap. 16 

En aquell cas lo rey féu traure molta artelleria necessària per a la guerra, cap. 20 

Provehí de totes les coses qui eren necessàries per a la guerra cap. 24 

Que pogués sostenir major treball, e qual los més convinent per a la servitut de 
l’ome, cap. 32 

Feren seure lo gentilom en una cadira tota d’argent que era cuberta de canemàs vert 
e allí examinaren-lo si era per a rebre l’orde de cavalleria cap. 58 

Totes les coses necessàries per a la humanal vida, cap. 71 
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Quatre banderes grans que portava e quatre cotes d’armes per a dos reys d’armes, 
cap. 71 

Lo dia asignat per al terç cavaller del scut de Valor, fon en lo camp, e lo rey e la 
reyna, cap. 72 

Los scuts e totes les coses necessàries per a la batailla desegual, cap. 74 

Aquell cavaller o cavallers qui seran morts o morran dins aquell any, o per al 
primer qui morrà. cap. 92 

Totes coses necessàries per a la humanal vida, cap. 97 

Les hores indispostes e no honestes per a frares de religió, cap. 98 

Molt bones viandes e de altres coses pertanyents per a hòmens qui hixen de mar, 
cap. 100 

Que contínuament trobassen viandes abundantment per a tots aquells qui venir hi 
volguessen, cap. 101 

Agueren una gran posada, e allí féu aparellar de menjar per al mestre e a la religió, 
cap. 104 

Aquí los seria dat tot lo que haurien mester per a la humanal vida, cap. 105 

La col·lació fon presta de molts confits per al mestre e als cavallers cap. 105 

Yo dar-los-he diners per a la despesa, cap. 109 

Vehia que era dona molt discreta e per a molts afers, cap. 114 

Tanta alegria com haver poreu serà gran repòs per a la mia vellea, cap. 121 

De molta artelleria de totes les maneres que són necessàries per a la guerra, cap. 
123 

E a cascú deixaven tant forment com mester havien per a son viure. E tot lo altre 
tacharen que valgués la càrrega dos ducats, per a qui n’hagués mester, cap. 124 

E a cascú deixaven tant forment com mester havien per a son viure. E tot lo altre 
tacharen que valgués la càrrega dos ducats, per a qui n’hagués mester, cap. 124 

Alguna medecina que fos bona per al seu mal, cap. 131 

E féu-los dar molt bones posades e tot so que agueren mester per a la humanal vida. 
cap. 139 

Les coses perilloses que per a reparació de llurs honors són obliguats, cap. 140  

E aquí eren molt ben servits de tot lo que necessari havien per a la humanal vida, 
cap. 142 

No·s negue a negú, car Déu l’à fet néi[x]er no per a si solament, mas per a la cosa 
pública, cap. 143 

E més, se féu per al cap una celada molt poca, tota de argent, cap. 155 

E yo faré ací adobar les coses que són necessàries per a la festa de demà, cap. 161 

E cascuna li demanava un ofici per al comdat o per a la guerra, cap. 161 

Dix lo senyor de Malvehí que per al convit e a la festa que l’endemà se devia fer, 
cap. 161 
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A mi plau, desplaent-me licenciar a tu per al que vols, cap. 170 

Mas justa escusa no teniu per al que m’haveu ofesa cap. 172 

No sabeu per a qui fa la saviesa? per a ciutadans e juristes, qui han a regir les 
comunitats e administrar la justícia cap. 182  

Mas d’altra més justa scusa per al que m’has ofesa: los fats envejosos de la mia 
pròspera fortuna, cap. 187 

O, com me par mal mot per a donzella!, cap. 214 

La festa e la alegria deixau-la per al lit, on no y haja temors mesclades de recel, cap. 
218 

Anau per a mala dona, que lo que fés ab mi tanbé ho aguéreu fet ab altre, cap. 227 

E ells ordenaren que lo sopar seu fos de hun faysà, per ço com és carn cordial per al 
cor, cap. 227 

Vós li podeu dar robes, joyes, per vostra gentilea, e diners per a despesa, cap. 228 

Plaerdemavida, en scusa de traure un drap de li prim per al bany, obrí la caixa, cap. 
231 

Portaren-se’n totes les coses necessàries per al cars de Tirant, cap. 236 

Serà causa de castigar un cars tan inreparable, digne per a sempre de recordació 
per als altres e càstich per aquest, cap. 239 

Aprés los fan amostrar de luytar e de tirar lança e tota cosa que bona sia per a les 
armes, cap. 239 

Tot lo palau féu avolotar, de què se seguí cars de molta dolor e congoxa per a molts 
per la mia temor, cap. 254 

Tot lo que li fon mester per a la humanal vida, cap. 262 

E per hun tan leig cars per a cavaller, no vull més en res participar, cap. 282 

Ay mort! per a quina vida tu·m dexes trist e dolorós, sens ventura neguna?, cap. 291 

Posà en orde tot lo que mester havia per a sa partida, cap. 292 

E si tal cars presumiu de ma senyora ni de mi, anau per a desconexent cavaller, que 
en tan gran perill hajau posada la vostra persona, cap. 296 

Vestí’m tot de nou e donà’m diners per a la despesa, cap. 299 

Aquest sol desijat servey reste per a les mies penes, cap. 306 

Feren-li donar una camisa e roba per a vestir, cap. 312 

Teniu temps per a proveyr si·l poràs desbaratar e rompre’l, cap. 315 

La subjugació de nosaltres, dones, a la libertat que, per a plaure e servir-te, cap. 382 

Altres coses necessàries a la ost e tota la artelleria per a combatre les ciutats, cap. 
384 

Totes lurs armes e lo necessari per a la guerra, cap. 401 

Totes coses necessàries per al mester de la guerra, cap. 409 

Mu[l]titut de bous e d’altres bestiars per a forniment de la ost, cap. 409 
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Com no s’era encontrat ab l’estol, e pres refrescament per a la galera e tornà la via 
de Sicília, cap. 410 

L’artelleria que havien necessària e vitualles per a forniment de lur camp, cap. 418 

E ja molt més se deu presumir en lo present camp, que és aparellar fossar per a 
molta cavalleria, cap. 426 

Remetent per a major disposició les reposades e amigables rahons, cap. 441 

Dexant per a les sdevenidores obres lo "bé siau vengut", cap. 441 

Manam que, com per a la libertat nostra e per al bé de nostres súbdits axí fer-se 
deja, cap. 455 

Manam que, com per a la libertat nostra e per al bé de nostres súbdits axí fer-se 
deja, cap. 455 

E remetent per a la vista les altres paraules, cap. 456 

Dau-me les mies robes que lo meu pare me havia fetes fer per a la solemnitat de les 
mies bodes, cap. 472 

Que aquí los darien drap per a màrregues, cap. 479 

Les coses qui eren necessàries per a la imperial sepultura, cap. 481 

 

63 introduint un infinitiu de destinació  

E la senyoria tua deu fer son poder __e qualsevulla cavaller__ de saber coses per a 
ofendre sos enemichs e defendre sos amichs, cap. 10 

Que no só dispost per a combatre lo rey moro, cap. 16 

No és ara temps ne hora per a poder-vos manifestar lo meu nom, cap. 18 

O mare, semblant a ovella fecunda, qui has parit lo fill per a ésser mort e trocejat en 
la cruel batalla! cap. 22 

Dech eixir dejús les ales de ma mare e só per a portar armes e entrar en batalles per 
mostrar de qui só fill cap. 22 

Som partits de Bretanya trenta gentilshòmens de nom e d’armes disposts per a rebre 
l’orde de cavalleria cap. 29 

Encara no he dit lo que·s pertany per a ésser complit cavaller, cap. 36 

Lo dia no·m bastaria per a recitar-les cap. 38 

Tots vostres parents e amichs coneguen que sou per a mantenir e servir l’orde de 
cavalleria cap. 39 

E lo rey als órdens que eren pobres manà que·ls fossen donats diners per a vestir 
cap. 42 

E cascun stat tenia son aleujament per a menjar, ab moltes cases de fust cap. 44 

Lo teu stat, linatge e condició no és suficient per a descalçar-li lo tapí esquerre cap. 
67 

Los parents de Tirant feren venir metges, lit e tenda e tot lo necessari per a curar-lo 
cap. 67 
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La mia persona no és disposta per a rebre un tan alt orde com és aquest, cap. 86 

E serveixen per açò que us diré: primerament per a fer aquelles robes e mantos per a 
vestir als cavallers de la fraternitat, e per a menjar lavespra e lo dia de sanct Jordi, 
cap. 92  

E serveixen per açò que us diré: primerament per a fer aquelles robes e mantos per a 
vestir als cavallers de la fraternitat, e per a menjar lavespra e lo dia de sanct Jordi, 
cap. 92  

E serveixen per açò que us diré: primerament per a fer aquelles robes e mantos per a 
vestir als cavallers de la fraternitat, e per a menjar lavespra e lo dia de sanct Jordi, 
cap. 92  

Una cambra hon se poguessen retraure per a dormir e a menjar, cap. 100 

La mia ànima no té prou temps per a pensar, cap. 103 

L’estaven sperant per a dinar, cap. 106 

Sabé que lo rey fehia cercar cavalls per comprar, per a trametre a l’emperador de 
Co[n]stantinoble,cap. 110 

Portava moltes joyes per a vendre, cap. 110 

E no·m dol dels treballs que sofferts havem, ni los que són per a venir, cap. 119 

Los vostres dies benaventurats ja passats e los que són per a venir feneixquen 
benaventuradament cap. 132 

Posat en tal edat que no·m basta la virtut per a poder portar armes,cap. 133 

No m’i basta seny ni saber per a poder-ho recitar, cap. 141 

Les coses necessàries per al que mester havia, cap. 141 

Lo qual basta per a concordar-nos e portar la nostra batailla a la fi, cap. 150 

Responch-te que a present no y consent, car fretura·m faria per a vençre a tu e als 
teus, cap. 152 

Altres coses de més necessitat a la honor que no és scriure per a pledejar cap. 154 

Los qui són passats e los qui són per a venir, cap. 154 

Prech ab molta amor prenga en paciència lo petit do per a fer la festa cap. 161 

Aprés que les scutilles són tancades, no y à loch per a fogir, cap. 163 

L’home savi se pot bé dir que és per a regir tot lo món, cap. 183 

Com aquella sia stada molt ben rahonada, no oblidant-vos-hi res per a dir. cap. 185 

¿E la majestat vostra no basta per a sostenir-lo e dar-li de vostres béns, cap. 263 

Tots los meus sentiments no són en lo món sinó per a servir la senyoria vostra, cap. 
277 

Ab la femenil malícia tenia aparellat lot lo mester per a cometre crim que jamés tal 
no fon pensat, cap. 282 

Hon tenia la sua artelleria per a conrear l’ort e per a son dormir, cap. 283 

E dóna’m de parer que major glòria seria per a vós tenir a mi contínuament en les 
vostres cambres o tendes, cap. 286 
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No tenien gent per a poder-lo resestir. . cap. 307 

No poguera jamés creure que per a ésser cavaller poguesses tant saber en los fets de 
la Trenitat, cap. 327 

No tenen tant drap blanch per a fer paraments, cap. 343 

Jove dispost per a conquistar tot lo món, cap. 347 

Encara que nosaltres siam bé per a defendre’ns, cap. 353 

Era suficient per a rembre mil móns, cap. 354 

Conquistar aquesta desaventurada terra per a possehir altri, cap. 357 

Pres orpiment que tenia per a fer tanquia e posà’l en una taça d’aygua e begué’l-se, 
cap. 416 

E més, suplich a vostra altesa de avisar-me com stà fornida la ciutat de vitualles y 
per a quant, car yo n’é portades per a fornir-la per a deu anys, cap. 419 

E de totes coses necessàries, e de cavalleria prou suficientment per a defendre’ns 
dels enemichs, cap. 421 

E l’altra partida fareu descarregar en la ciutat de Pera, perquè sia prop per a fornir 
la ciutat, cap. 421 

Haureu mester del nostre tresor per a pagar les fustes que haveu noliejades, cap. 
421 

Tirant ajustar féu en la sua triümphal tenda los il·lustríssims reys e la noble 
cavalleria del camp per a hoir missa, cap. 425 

Stela novament creada per a guiar, no solament a nosaltres, cap. 428 

Les forces de una delicada donzella no són per a resistir a tal cavaller, cap. 436 

Com la sua edat no és suficient per a regir l’imperi, cap. 451 

Car nós som ja en tal edat posat que no som per a regir ni menys defendre l’imperi, 
cap. 452 

Tramés a dir a sa filla Carmesina que ixqués defora per a recebir-la, cap. 463 

Sonen ensemps les campanes sens orde, dolga’s tothom de tanta pèrdua, per a 
rahonar la qual ma lengua és feta scaça! cap. 472 

Prou temps tendreu per a plorar. cap. 474 

És cavaller suficient e molt savi per a regir e defendre l’imperi, cap. 482 

La mia disposició no és per a pend[r]e marit, cap. 483 

 

10 introduint un infinitiu impulsivofinal. 
Lo matí següent lo comte hermità era pujat en la alta muntanya per a cullir erbes 

per a sustentació de sa vida, e véu la gran morisma que corrien tota la terra, cap. 6 

Com ho agueren vist no volgueren ésser exits per a veure un tan nefandíssim cas, 
cap. 19 

Lo pare hermità se’n pujà al seu hermitatge per a dir ses ores, e trobà tota la casa 
plena de vitualles cap. 97 
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E vendran de II en dos ab excusa de adorar la Creu e per a hoir lo divinal offici, cap. 
99 

Só vengut açí, ab ferma fe e ab deliberada pensa, per a socórrer e subvenir a la 
reverent senyoria vostra, cap. 108 

Tot lo poder de la crestiandat no seria bastant per a lançar-los-ne, cap. 137 

II hores ans del dia, fehia sonar les trompetes per a ensellar hi ell hohïa la missa, 
cap.  

Gran tració e maldat sien venguts en la mia terra per a voler-me desposehir de la 
mia imperial senyoria, cap. 146 

Són aguts de anar en lo regne de Líbia per a conquistar-lo, cap. 239 

Veren allí una cova e posaren-se dins per a dormir, cap. 299 

1 Per a d’opinió 

E crech, per a mi, que tu sies en lo món sol sens temor, cap. 307 

 

1.170 Per + infinitiu 
 

32 + 98 = 130 per + infinitiu causal 

Levà’s corrent e agenollà’s davant ell per voler-li besar los peus e les mans, cap. 26 
(perquè li volia ...) 

Com l’ermità hohí dir semblants paraules al rey, levà’s molt prest per voler parlar, 
cap. 17 

Com lo rocí fon davant la font e véu l’aygua, acostà-s’i per voler beure e, perquè 
tenia la falça regna en l’arçó de la çella no podia, cap. 28 

Cuytaren a gran pressa envers lo nostre cavaller per voler-li tolre la vida, cap. 67 

Véreu molts cavallers se ajustaven de quatre en quatre per voler-los combatre, cap. 
71 

Posà-li los genolls sobre lo cors per voler-li levar lo bacinet, cap. 73 

E donà dels genolls en la dura terra per voler besar los peus e les mans a la virtuosa 
senyora, cap. 98 

Los treballs que haveu sostenguts per voler obtenir lo que de mi desijau, cap. 98 

Stam molt ben provehïts de totes coses e, per voler-los fer més plaer los ne volem fer 
part, cap. 105 

E levà’s del seu strado per voler-se’n anar dins la cambra, cap. 128 

Als seus peus se lançà per voler-los-hi besar, cap. 140 
Quasi tots a cavall per voler guanyar de la roba dels enemichs, cap. 141 

A[b]dal·là lançà’s als seus peus per voler-los-hi besar, cap. 144 

Lançà’s als seus peus per voler-los-hi besar, cap. 148 

Agenollà’s prestament en terra e pres-li la mà per voler-la-y besar, cap. 161 
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Per les grans pregàries de la mare de Tirant e per voler exercir lo gentil stil de les 
armes, enprengué, ab altres cavallers e gentilshòmens, de venir en ajuda de son cosín 
germà, cap. 189 

Tirant, per voler anar a sa posada, devallà per una scala, cap. 218 

La duquessa segué’s al seu costat, no per voler menjar, mas per poder parlar ab 
ella, cap. 227 

Plaerdemavida, per voler ajudar a Ypòlit en favor de Tirant, féu principi a paraules 
de semblant stil, cap. 252 

La princessa se’n pujà al palau a la sua cambra per voler mudar de robes e manà 
tancar la porta, cap. 281 

E levà’s del lit per voler-se’n anar e la Viuda li dix, cap. 285 

Cabaços, pichs, vinagre e foch portants per voler rompre una muntanya, cap. 286 

Aplegà ab ell e feren tantes d’armes ab tanta malícia que·s daven de mortals colps, 
la hu per defendre a Tirant e l’altre per voler-lo ofendre, cap. 340 

Aplegà ab ell e feren tantes d’armes ab tanta malícia que·s daven de mortals colps, 
la hu per defendre a Tirant e l’altre per voler-lo ofendre, cap. 340 

Plaerdemavida se lançà davant los seus peus per voler-los-hi besar, cap. 378 

Com la princessa véu a Plaerdemavida, criada sua, venir ab tan gran triümpho com 
a reyna, per fer-li major honor, descavalcà; la reyna lançant-se al seus peus per voler-
los-hi besar, cap. 430 

Que de infinida amor que li tenia se lançà als peus per voler-los-hi besar, cap. 440 
Lançà’s als seus peus per voler-los-hi besar, cap. 444 

Donà del genoll en la dura terra per voler-li besar la mà, cap. 450 

Lançà’s als seus peus per voler-los-hi besar, cap. 459 

La reyna se acostà a l’emperador per voler-li besar la mà, cap. 463 

E la magestat de l’emperador, per voler premiar a molts nobles e cavallers de 
aquells qui eren exits de presó, los col·locà en honrats matrimonis, cap. 466 

 

 

 
E d’açí avant feu tot lo que plasent vos sia, puix fortuna alre no·m consent per ésser-

me vós marit e senyor, cap. 3 

Mira, mon fill, aquest cavaller quanta honor adquirí per ésser virtuós, cap. 34 

Per ell ésser tan virtuós cavaller alsaren-lo rey, cap. 38 

Ni mon senyor lo rey d’Anglaterra si és jutge de una batailla, per ésser senyor de 
tots, en son conseill no deu dir paraules favorables de negú, cap. 64 

Yo no sé la honor que us pugua fer per no saber vosaltres qui sou, cap. 71 

Molts grans senyors són stats malcontents de Tirant per enpendre de fer aquestes 
armes, cap. 71 
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Sou mereix[e]dora de seure en cadira emperial e sotsmesa a la corona de França, 
per ésser de major altesa, ans que a l’imperi romà, cap. 100 

Molts n’i moriren cremats per no haver temps de poder exir, cap. 106 

E fas infinides gràcies a la Magestat divina [...] per haver yo obtesa tanta glòria en 
aquest món, cap. 108 

Aprés anaren a Phelip e feren-li molt gran honor axí com hi eren obligats per ésser 
fill de llur natural senyor, cap. 109 

Senyora de totes virtuts complida, me fa star admirat, per ésser vós la més discreta 
donzella que yo jamés haja conegut, cap. 110 

Car Tirant, per ésser covart e home poch sforçat en batailles [...] no resta que lo 
premi de aquest acte no degua ésser dat a altri sinó a mi, cap. 114 

Los prechs de vostra altesa me sien manaments, per tenir-me tan guanyada la 
voluntat, cap. 116 

E si la majestat vostra me manarà que yo vaja per servir ha aquell pròsper 
emperador, cap. 116 

E no·m dol dels treballs que sofferts havem, ni los que són per a venir, per aver 
trobada vostra majestat, cap. 119 

És vingut açí per ésser tan luny de sa terra, cap. 125 

Totes foren en lo ort, e la Viuda Reposada ab elles, la qual, per haver vist tots los 
entramesos, passava molt gran passió per sguart de la princessa, cap. 130 

Ha permés disminuhir la libertat e senyoria del nostre grech imperi, per haver 
perdut un tal cavaller, cap. 133 

Se perdé ell hi tots los seus, per tenir les coses en compte de no res, cap. 133 

E de la vila cridaren alguns qui eren restats en lo camp nafrats, altres per robar, e 
feren-los acostar prop la vila, cap. 133 

Que no us ve res de bé per natura, per haver leixada la majestat real, qui us és molt 
odiosa, cap. 134 

O quina desonor tan gran per a nosaltres, per tenir lo camp tan prop de ells!, cap. 
134 

E açò fa manifest lo parlar de vosaltres per ignorar lo mester de la guerra, cap. 141 

Gran admiració tinch, magnànim capità, per tu ésser mestre de tal mester, cap. 142 

Era plasent a molts com lo capità los fehia tanta honor, com ells no meritassen bé ni 
honor per ésser venguts en ajuda dels moros contra crestians, cap. 142 

S’i pensà seguir fort jornada; casi per haver fet la majestat vostra capità novell, cap. 
145 

Per ells haver-nos liberats de tant de mal qui aparellat nos stava, cap. 145 

Perquè les males gents no aguessen a dir que moria per haver dit mal del seu capità, 
cap. 146 

E la part que més me contenta és per ésser liberal, cap. 146 

Creya vos acordaríeu ab mi a perills sdevenidors per ésser incerts, car tals coses 
com aquestes més stan en contentació de vista que en obra, cap. 146 
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Per lo mal orde que dava e per no entendre la guerra, tostemps era vençut, cap. 149 

Per ésser més destre que vosaltres, cap. 152 

Si creheu que, per ésser antichs, vostres mals actes sien fora de la memòria, cap. 154 

E per ell ésser molt discret e virtuós, lo sogre no·l lexava partir, cap. 154 

No volria que prenguésseu alguna alteració, per ésser tan prop dels enemichs, cap. 
155 

E·m tinch per benaventurat sol per haver-vos vista, cap. 155 

Quant mal féu que perdé la sua persona e tota la gent sua, per tenir mal orde en la 
batailla, cap. 156 

Jamés la hagueren presa, car yo, qui u sabia per ésser mia la ciutat, trametí la major 
part de la mia gent per guardar les céquies, cap. 157 

Per no tenir metges qui·ls poguessen curar, posava-s’i fredor en les nafres, cap. 159 

E per vós no voler acceptar lo que tan àmpliament vos he ofert, vinch a pensar que 
la vostra virtuosa persona de mi·s vol partir, cap. 161 

Ans aquell comdat tinguera yo en més gràcia e mercè que si m’agués dats deu ducats 
o marquesats sol per ésser stat de la magestat vostra, cap. 161 

No poreu soferir les penes que sou merexedora per haver tan poca pietat de mi, cap. 
161 

No·n deveu ésser admirat, per jo ésser enemich a la pàtria vostra gran temps ha, 
cap. 164 

Cascuna volta que naturalea vos temptarà en tenir costum de dona, per ésser yo 
aquell que no solament vos he subjugat lo cors, cap. 167 

E per lo noble rey, que ací present és, mogut per bon zel de deute de parentesch e 
per ésser lo qui és, sabeu bé quines paraules d’ell hoís, cap. 167 

O com me tinch per malaventurat per ésser vengut ací, cap. 173 

De si matexa és ja rahonada per ésser tan clara, cap. 183 

Egual seria en los dos lo càrrech: vostra marcè per venir e yo per dexar-vos entrar, 
cap. 189 

Egual seria en los dos lo càrrech: vostra marcè per venir e yo per dexar-vos entrar, 
cap. 189 

Havia tocat ab la mà en terra, los jutges jutjaren, per no ésser caygut tot lo cors en 
terra, sinó la mà, que junyís d’aquí avant sens paraments, cap. 189 

Hun mot de grosses perles qui deya: Treball perdut per no conèxer la falta, cap. 201 

La qual serà a mi molt enujosa sol per ésser lunyat de la vostra resplandent vista, 
cap. 210 

E si yo, per ésser stranger, alguna obra o centilla passava per lo vostre enteniment, 
cap. 210 

Yo sé que molts cavallers, per tenir les mans prestes e valents, han hagut de ses 
enamorades honor, cap. 229 

E veig ara que·l vostre rebuat cor, que per les mies mans vos tinch, que haveu de 
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passar, per aver atès ço que de un cavaller vençut se ateny, cap. 232 

Ab la pressa que tenia per no ésser vist ni conegut, no pensà la corda si bastava en 
terra, cap. 232 

E yo, per ésser jove de edat, ma lengua embaraçada no basta a recitar ço que lo meu 
ànimo volria, cap. 257 

Major pena me fa sentir, per ésser tanta la stima de la magestat vostra, cap. 259 

E per lo vostre molt meréxer, qui tant val, sol per ésser en recort que dels damnats se 
diu ésser-los gran aleujament de pena, cap. 259 

Condició afable me força passar los límits de castedat, per veure’t digne d’ésser 
amat, cap. 260 

Ab gran desegualtat só amat de vostra altesa, per vós ésser certa de la molta amor 
que us porte, cap. 263 

Tinch enug com no puch suplir en aquelles per ésser acompanyades de tanta amor, 
cap. 267 

Ab gran fatiga podia regir la mia lengua per yo ésser ignorant del que ignorar 
devia, ço és, per saber clarament lo fet vós si teníeu pes e mesura en vostra benvolença, 
cap. 268 

E yo per amor só dita benaventurada, per no conéxer les mies misèries, cap. 271 

E Tirant tenia lo món en no res per haver-lo conquistat ab aquella glòria que sentia, 
cap. 272 

Lo duch de Pera, per ésser l’altre capità companyó del duch de Macedònia, mogut 
d’estrema enveja, féu principi a hun maliciós parlar, cap. 286 

Tu desiges saber mon mal, lo qual no consent, per ésser tal, que sia parlat, perquè 
l'ayre s'entrenyora de sentir so de tals paraules, cap. 295 

E per ésser molt correguda per los cans e per los falcons, no podent haver altre 
reparo, entrà-se’n dins la cova, cap. 299 

Per tu ésser cavaller tan magnànim e virtuós que m’has promés premiar del que la 
fortuna de sa pròpia auctoritat me ha levat dignament, cap. 301 

E açò feyen per saber lengua del rey, hon era e la manera de son viure quina era, 
cap. 310 

E si la fortuna ha portat aquest rey en nostres mans, per ésser jove de XXII anys 
deu-li hom lexar complir la sua virtuosa vida, cap. 317 

¡E la tua senyoria, per ésser capità sobre tots los capitans e venir de tal part, e home 
de tan singular disposició, tenir desig de fer crueldats!, cap. 317 

Ans donar que no dar-te la honor de l’orde de cavalleria, per no ésser représ de 
reys, cap. 321 

Penedint-me per haver-te tant ofés, cap. 334 

Manifestant dolre’s molt del que fet havia, per haver tant enujat a Tirant, cap. 334 

Mas en esta segona, perquè és stada molt dolorosa e per poch saber, nos som 
perduts, cap. 345 

E los moros, per recobrar lo rey, foren contents perquè al cors poguessen dar 
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sepultura, cap. 347 

Tu mostres que est jove de temps e pobre de virtuts, que per ésser cavaller e rey no 
deuries ésser cruel ni carnicer, cap. 359 

Grandíssima vergonya porte per haver ofesa la senyoria vostra, cap. 367 

Nos has mostrada molt poca gentilea tenir, a ella per ésser donzella e a mi per ésser 
Tirant, cap. 364 

Nos has mostrada molt poca gentilea tenir, a ella per ésser donzella e a mi per ésser 
Tirant, cap. 364 

No sens gran vergonya la us manifestaré, com, per no conéxer que aquella fos 
Plaerdemavida, cometé la mia mà tan strem insult, cap. 367 

En gran part lo meu defalt té causa justa de perdó per no haver-vos coneguda, cap. 
369 

En gran part sou stalvi de culpa per no tenir de mi conexença, cap. 370 

Mas vull veure, per tu ésser mora molt generosa e de real casa e yo crestiana, qui só 
stada cativa, qual usarà de més virtut, cap. 371 

E recità Plaerdemavida a Tirant com havia restituïda la ciutat e la senyoria a sa 
senyora per haver coneguda en ella tanta virtut, cap. 371 

Visitaven-se sovint per la gran amicícia [amistat] que havien tenguda en la guerra, e 
axí l’amicícia aumentà per ésser veÿns, cap. 372 

Deus recordar fins que, arribada als sdevenidors desigs, per fer majors los teus 
delits, te’n recordes, cap. 380 

Malaynt la fortuna per desenculpar a mi si, per ésser absent, vos he feta offensa, cap. 
392 

Alguns pochs castells, qui per ésser deçà lo riu del pont de Pera stalvis resten, cap. 
397 

Parents e amichs vostres no us sien en oblit, los quals per ésser venguts en ajuda 
vostra, cap. 398 

Convidant-se los embaxadors qual primer parlaria, levà’s lo fill del Gran 
Caramany, per ésser lo major senyor de tots, cap. 425 

Ixqué del port secretament, per no ésser sentit, cap. 445 

Que yo no deig haver temor de morir, ni scusar-me’n dech, per fer companyia a hun 
tan valerós cavaller e entre tots los altres singular, cap. 475 

He vixcut en lo món com a ignocenta per no voler sentir los delits de aquell, cap. 477 

 
489 per + infinitiu destinació 

Lo present libre de cavalleria en VII parts principals, per demostrar la honor e 
senyoria que los cavallers deuen haver, cap. 1 

Hon tot cristià deu anar, si li és possible, per fer penitència e smena de sos 
defalliments, cap. 2 

Així vell com me só, per defendre la cristiandat e aumentar la sancta fe cathòlica, 
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cap. 10 

E per baxar la supèrbia de la mafomètica secta, cap. 10 

Aquestes paraules no són per vanaglòria ne per menysprear la corona real, cap. 13 

Hordene vostra altesa dos grans senyors que isquen al portal per rebre los 
embaxadors, cap. 14 

Que no porten bacinets al cap, e al portal, per guardar aquell, cap. 14 

Tendria per bo que la senyoria vostra, per salvar la promesa fe, cap. 15 

Les rahons que lo rey de Anglaterra fa en lo consell ab los seus cavallers per entrar 
en la batalla ab lo rey de la Gran Canària, cap. 16 

Me dieu e afermau yo no ésser sufficient per entrar en camp clos, cap. 17 

E com ordenà la batalla per entrar en camp clos ab lo rey moro, cap. 19 

Ara yo fas vot solempne, així nafrat com stich, de jamés entrar dins casa cuberta, si 
no és sglésia per hoyr missa, cap. 20 

És ara en la millor edat del món per veure e sentir les honors grandíssimes, cap. 21 

Dech eixir dejús les ales de ma mare e só per a portar armes e entrar en batalles per 
mostrar de qui só fill, cap. 22 

Los cavallers prengueren comiat per tornar al camp, cap. 22 

Altra cosa no·m fallia per aumentar la mia misèria, cap. 22 

Pochs dies eren que no anassen a parlar ab l’ermità per haver consell del stament 
del regne, cap. 27 

Dins tres dies lo rey ab tota sa gent fon prest per partir, cap. 27 

Com l’ermità hoý parlar al gentilom que anava per rebre l’orde de cavalleria, cap. 
29 

Lo cavaller fonch fet en lo principi per mantenir lealtat e dretura sobre totes coses, 
cap. 32 

Primerament fon fet cavaller per mantenir e defendre la sancta mare Sglésia, cap. 33 

Qui tingués tant atreviment de cavalcar en cavall fins que foren fets cavallers per 
subjugar les males gents, cap. 33 

Deu anar contra totes les gents per defendre-la, cap. 34 

Axí deu star més alt l’ànimo per emparar e mantenir lo poble, cap. 34 

Si lo cavaller sent o sap negú vulla fer dan a la Sglésia, o infels entrassen per 
dampnificar la cristiandat, cap. 34 

Si no pot a cavall, a peu hi deu anar a la batalla, per defendre aquella, cap. 34 

Lo cavaller deu punxar lo poble per fer-lo virtuós, cap. 35 

Són stats morts e nafrats per defendre la cristiandat, cap. 39 

Pensaren que lo duch los volia per demanar quala part tenia millor justícia, cap. 41 

Staven los XXVI cavallers elets per fer les armes, cap. 52 

Sens atényer al port que desigen, als altres pròsper vent per atényer a port de llur 
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voler, cap. 55 

Les taules jamés se desparaven sinó per mudar tovalles netes, cap. 55 

E, d’altra part, me dolia lo cor per veure’l tan jove e tan bell cavaller, cap. 56 

A honor dels cavallers qui en aquest honrat pas d’armes són venguts per fer armes, 
cap. 58 

Si era coixo o afollat de algú de sos membres, perquè no fos dispost per entrar en 
batailla, cap. 58 

Lo stil de aquelles per haver renom e fama, han ésser cruels, cap. 60 

Més stimà morir que no viure envergonyit, per no ésser blasmat dels bons cavallers, 
cap. 60 

He perduda part de aquella per servir a sa merçé, cap. 60 

Requerint-me per mon offici yo vingués a vós per concordar la batailla, cap. 64 

Anem per haver les armes e tot çó que mester havem ans que vingua la nit, cap. 65 

Los uns acompanyaven lo rey, los altres la reyna, los altres per veure les galants 
dames staven torbats, cap. 65 

Lo jutge per cessar porfídia pres les armes: les unes posà a la part dreta e les altres 
a la sinestra, cap. 65 

Digues a Tirant si volrà venir açí per parlar ab aquest cavaller, cap. 66 

Ni est per egualar-te ab mi, sinó que yo, per la mia benignitat, he volgut consentir de 
egualar-te ab mi, cap. 67 

Yo us requir que atureu açí per guardar aquests cossos, cap. 67 

Podeu veure lo pobre de cavaller en què és vengut, que VII anys ha volguts perdre 
per amar-me, cap. 67 

Solemne processó de la ciutat per fer honor al cavaller mort, cap. 67 

Que tornàs a la sglésia de Sanct Jordi per dar la sentència al senyor de les Viles-
Ermes, cap. 67 

Que fes venir los jutges del camp per dar-li consell, cap. 68 

Ell véu venir lo alà corrent devers ell per damnificar-lo, cap. 68 

Manà a tots los seus no s’i acostàs negú per departir-los, cap. 68 

M’an manat venir açí per visitar e haver notícia de vós, cap. 68 

Qualsevulla cavaller o cavallers qui vendran per tocar aquests scuts, cap. 70 

E per molt que lo rey los preguàs, no volgueren restar per dinar-se ab ell, cap. 71 

Anar a tocar los scuts per deliurar aquells cavallers de la fort empresa que portaven, 
cap. 71 

Que en camp aguessen entrar sinó los dies que eren elets per fer armes en liça, cap. 
71 

Venint lo dia que era asignat per fer la batailla, cap. 72 

Que aquest fos lo qui era stat assignat en lo altre dia per fer la batailla, cap. 72 
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Tenia la spasa desots lo braç: per no perdre-la, cap. 72 

Les donzelles, qui ja speraven per rebre’l perquè havien vist mort l’altre cavaller, 
cap. 72 

Tirant no·s volgué desarmar lo cap per no ésser conegut, cap. 72.  

Tirant fon de peus, l’altre tenia les mans e genolls en terra per levar-se, cap. 73 

E Tirant, qui fon més prest levat e véu l’altre qui stava ja per alçar-se, donà-li ab les 
mans gran enpenta, cap. 73 

Li fallien los diners per posar-se en orde de les coses necessàries per anar en Scòcia 
per fer la batailla, cap. 74 

Li fallien los diners per posar-se en orde de les coses necessàries per anar en Scòcia 
per fer la batailla, cap. 74 

Li fallien los diners per posar-se en orde de les coses necessàries per anar en Scòcia 
per fer la batailla, cap. 74 

E com fon al port de Dobla per passar la mar, cap. 74 

Prestament devia partir per passar en la terra ferma, cap. 74.  

E prestament ordenà una letra e pres un rey d’armes qui havia nom Flor de 
Cavalleria, e una donzella qui anà per parlar, e lo rey d’armes per obrar, cap. 74 

E prestament ordenà una letra e pres un rey d’armes qui havia nom Flor de 
Cavalleria, e una donzella qui anà per parlar, e lo rey d’armes per obrar, cap. 74 

Havia-y molta gent qui·l volien pendre per liguar-lo, cap. 78 

Com lo dia passat era dat per entrar dins camp clos, cap. 80 

Per contentar vostra voluntat __dix Tirant__, volria ésser ja dins la liça, cap. 80 

E lo príncep, per contentar-lo, fon content de anar, cap. 80 

Per a quant ell tornàs en sa terra los fes posar en la sua capella per aver aquella 
mundana glòria, cap. 80 

E tanta fon la dolor que agué de la mort de son senyor que cuytadament anà per 
despenjar los scuts de Tirant, cap. 80 

Son germà era posat en gatge de batailla per venjar la mort dels dos reys, cap. 80.  

Pochs dies avia que era passat en Anglaterra per combatre’s ab Tirant, cap. 80 

A mi par que yo us he prou dit per venir a la vera pràtica de cavallers, cap. 81 

Ans só prest per entrar en la batailla ara o tota hora que els jutges m’o manaran, 
cap. 81 

Yo só content de fer tot lo que·m manaràs per deliurar la mia miserable ànima de la 
mort eterna, cap. 82 

Havent dançat, restà per reposar al cap de la sala, cap. 85 

Deixà’s de dançar e tornà per cobrar-la, cap. 85 

Ja bastaria que fos reyna o enperadriu per fer tanta menció d’ella, cap. 85 

Cascun cavaller que volien elegir per posar en lo orde de la fraternitat, cap. 85 
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Era de domàs blau, ab un cordó tot de seda blancha per liguar alt, cap. 85 

Una correja de senyir ab cap e ab civella, axí com moltes dones galanes e d’onor 
porten en les cames per tenir les calçes, cap. 85 

En lo temps que Július Cèsar vengué per conquistar Anglaterra e la pobblà de 
alemanys e de viscahïns, cap. 97 

Faça’m gràcia de venir prop de la lúcida font per pendre ab nosaltres una poca de 
refectió, cap. 97 

Atorgau-nos gràcia que puguam aturar açí IIII o V dies per fer companyia a vostra 
sanctedat, cap. 97 

En quantes oracions yo faré, vull que haja part, sol per conéixer la sua bondat e 
virtut, cap. 97 

E per ço crech que tot deu ésser burla e no u dieu sinó per enganar-me, cap. 98 

Perqué la necessitat ho requir per manifestar-vos la dolor inextimable que la mia 
ànima sent, cap. 98 

No tement negun perill per salvar la vida de la senyoria vostra, cap. 99 

Han elets los més forts e disposts hòmens de totes les naus per entrar dins lo castell, 
cap. 99 

Cavallers jóvens e disposts per dar recapte als que vendrien, cap. 99 

Tirant anava ab una nau en Rodes e per passar en Hierusalem, cap. 99 

Que fos de sa merçé li donàs liçènçia de anar fins a París per veure la fira, cap. 100 

Totes les fustes se posaren en orde per pendre-la, cap. 100 

Per saber noves d’aquella terra tramés a manar lo scrivà de la nau e tots los altres 
venguessen davant la senyoria sua, cap. 100 

Si seria per dar consolació a la mia ànima, cap. 100 

Veig açí venir en la cort del senyor rey embaixadors del papa per contractar 
matrimoni de son nebot, cap. 100 

Preguà a Tirant que l’acollís en la sua nau per passar al Sant Sepulcre, cap. 101 

E lo rey venia-y bé per liguar-se ab la casa de França, cap. 101 

E si aquest fill de rey que açí és voleu per liguar-nos en germandat ab lo més alt rey 
de la crestiandat, cap. 101 

Haurà acabat de carregar ne serà en orde per partir, cap. 101 

Moltes e diverses maneres de viandes per mostrar la sua gran discreció, cap. 101 

E aquesta festa no fon ordenada per la infanta per pus, sinó per provar a Phelip e 
veure en son menjar quin comport fehia, cap. 101 

Que la senyoria vostra stigua per partir?, cap. 103 

Posaren fama que anava la via de Roma per parlar ab lo papa, cap. 104 

Pensaren que era una de dues que havien trameses per portar vitualles per al camp, 
cap. 104 

Que acordadament agués dat en terra per pendre la ciutat, cap. 104 
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Portava la nau carreguada de forment per socórrer la ciutat, cap. 104 

Com ell ne tingués més per fornir lo castell, cap. 105 

Diverses maneres de vitualles per fer-li perdre la sperança que té de pendre’ns, cap. 
105 

E com ho agué tot vist paregué-li prou bon loch per entrar e exir, cap. 105 

Aprés que agueren sopat, posaren-se en orde per anar a fer la guayta e per veure lo 
mariner si faria lo que havia dit, cap. 105 

Del present que lo mestre li havia fet per mostrar com la ciutat estava molt ben 
provehïda, cap. 106 

La pressa era tanta entre los moros per anarse’n que un ginet se soltà e corregué 
molt per lo camp, cap. 106 

Tramés les barques perquè·s poguessen recollir, mas pochs ne cobraren, que la 
major part foren morts o hofegats per recollir-se, cap. 106 

A ell paria molta rahó que fos paguat del forment e la nau que perduda havia per 
socórrer-los, cap. 107 

E Diaphebus, parent de Tirant, no volgué restar. Ne Tenebrós, per servir a Phelip, 
cap. 108 

Totes les coses que havia mester per dar compliment al matrimoni, cap. 109 

Ella stava sperant ab molt gran desig per demanar-li tota la condició, cap. 110 

Per mostrar-se en semblants jornades abillat segons a rey pertany, desijava haver 
molt aquell balaix, cap. 110 

remey no podem dar per la mia senectut per no poder exercir les armes, cap. 115 

Que volgués anar en Constantinoble per socórrer-lo, cap. 116 

Que vulla deixar aquells per haver a mi no és molt ben aconsellat, cap. 116 

Façau la cara alegra a tots los qui us veuran, per aconsolar-los de la dolor en què 
posats són, cap. 117 

No ab cor de veure lo emperador, mas per veure les dames, cap. 119 

Ni pense vostra celsitut que siam venguts per experimentar les nostres persones en 
fet de armes, cap. 119 

Ni menys per la bellea de la terra ni per veure los imperials palaus, cap. 119 

La venguda de nosaltres no és stada altra causa sinó per veure e servir vostra 
majestat, cap. 119 

En lo dia que sou arribat vos siau enamorat de sa filla per difamar-li tot son stat, 
cap. 121 

E aquella, tant per la bellea de les ores com per tenir alguna cosa de Tirant, cap. 
121 

Façam tot nostre sforç d’estar bé avisats e molt en orde per dar-los batailla cruel, 
cap. 123 

E Tirant jamés fallia a les hores que devia, més per veure la princessa que per desig 
de l'emperador, cap. 124 
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Les galeres estan en orde per partir e anar en Chipre per portar vitualles, cap. 126 

Les galeres estan en orde per partir e anar en Chipre per portar vitualles, cap. 126 

Partit és de la posada per anar a seure en la cadira del juhí, cap. 127 

Posant aguayts a la mia ànima per abreujar la mia penosa vida, cap. 129 

Pensà que s’era despullat per dar sepultura al seu cos, cap. 129 

Ab inextimable congoixa com vehia que Stephania no tornava per recitar-li noves de 
Tirant, cap. 129 

Degués venir a vostra altesa per significar com en la nit del dijous pus proppassat 
vengueren XLV mília hòmens, cap. 131 

E, dins VI dies, tothom sia prest per partir, cap. 131 

E axí com ell fon de peus per abraçar les donzelles, cap. 133 

Bastaven per aparellar de menjar a tot lo camp, cap. 133 

Stava en guerra nunqua se despullava sinó per mudar camisa, cap. 133 

Com venia l’alba, tots eren en punt per partir, cap. 133 

E to[t]s dies staven per dar-se als turchs, vehent lo gran poder que portaven, cap. 
133 

Que tots stiguessen armats e en punt per partir, cap. 133 

No us calrà sinó pendre aygua a les mans e seure-us en taula per menjar, cap. 133 

Com ells foren a cavall per tornar-se’n, lo duch los dix, cap. 133 

Diafebus pensà en lo present e en lo esdevenidor, per dar renom e fama a Tirant, 
cap. 134 

E an-i de tals que poden paguar per exir de presó, cap. 137 

Yo açí no y só vengut per adquirir neguns béns, cap. 137 

Per la honor, posar-hi los béns e la vida per conservar aquella, cap. 137 

Volrà, posar-hi la vida, per conservar aquells, cap. 137 

Per la vida, per restaurar aquella, posar-hi la honor e los béns, cap. 137 

Tramés a dir al duch si volia venir per hoyr la resposta, cap. 137 

E no penseu lo que dich ho digua per menyspreu de vostres senyors ni per spècie 
neguna de supèrbia, sinó sols per no perdre a Déu per la bona justícia que tinch per la 
mia part, per ço com sé que en aquests fets tendré molts jutges e pochs advocats, 
cap.138 

Ab molta gent de peu e de cavall, ab tots los presoners, per anar a Constantinoble, 
cap. 138 

Axí hòmens com dones, li exien per los camins per veure los presoners que portaven, 
cap. 138 

No podia passar lo riu per dar batailla als crestians, cap. 140 

Perquè la sua gent passar pogués, per dar compliment a la conquesta de l’imperi, 
cap. 140 
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Que la fi de dues coses seguir se puixen per sperimentar si aquell vos surtirà, cap. 
141 

Per atényer libertat e honor vos posaré en lo camí del que devem fer, cap. 141 

Véu quasi tota la gent que se n’eren pujats, per dar de les faldes de la montanya la 
batailla, cap. 141 

Haveu volgut levar la successió de l’imperi a n’aquell famós e il·lustre senyor, lo 
duch de Macedònia, per dar-la a un vil hom stranger, cap. 141 

E dos hòmens se posaren dins una petita barca que tenien allí per peixcar en lo riu, 
cap. 141 

E moltes voltes yo lo y dich, que vaja a dormir e yo restaré allí en loch seu: no u vol 
per res consentir, cap. 145 

Quina gent d’armes hi à mester per conquistar-los, cap. 145 

E dix a sa filla que ixqués de la cambra per anar a la gran plaça del mercat, cap. 
145 

Aquests mals cavallers e infidelíssims crestians hajen pres sou dels infels, e ab mà 
armada en companyia de aquells sien venguts contra la crestiandat per exalçar la secta 
mafomètica e per destroyr la sancta fe cathòlica, cap. 146 

Sien venguts contra la crestiandat per exalçar la secta mafomètica e per destroyr la 
sancta fe cathòlica, cap. 146 

Com Diafebus véu lo scuder e hohí la sentència que li havien dada, de mort, e que·l 
se’n portaven per executar-lo, cap. 146 

Ja stava en la scala per dar-li la volta, cap. 146 

Requer smena gran per reparar lo passat, cap. 146 

No·m deté lo partir per anar-me’n ab Diafebus sinó vergonya, cap.  

En aquest spay que Stephania era anada per scriure, Diafebus suplicà, cap. 146 

Venint la nit que tots estaven en orde per partir, cap. 148 

Si la senyoria vostra vol que yo ature per servir-vos, cap. 149 

E per ço requir a tu per fer servey a la donzella, cap. 150 

Per ell fets e per mi posats, encara per suplir a la sua demanda, cap. 153 

Quant los fall la rahó per aprovar lo seu mal, cap. 153 

E ja per tolre-us de haver hoyr alguna part de vostres gloriosos actes, cap. 154 

Tots a la jornada siau prests per donar batailla, cap. 154 

L’altre fill, que s’era fet frare, no volgué lexar la religió per ésser rey, cap. 154 

De tot havia fet un procés per mostrar a l’emperador, cap. 154 

Per ço tinch deliberat de anar yo al camp per pacificar al duch de Macedònia, cap. 
155 

Los de peu lançaren los pavesos, los altres les lançes, los altres les ballestes, per 
córrer detràs los enemichs crestians, cap. 157 

La divina Providència la havia feta voltar per aumentar la glòria de Tirant, cap. 157 
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Per anar a la ciutat de Bellpuig, hon anava lo soldà, per força tenien a passar per 
all, cap. 157 

Per mostrar-lo a vostra senyoria la primera volta que veure us porà, cap. 159 

Tenen lo vent contrari per entrar en lo port, cap.  

Devia partir ab tots los barons de Sicília per pendre moltes viles e castells, cap. 159 

Molt poca rahó haveu tenguda, capità de haver demanat guiatge per venir açí, cap. 
161 

Per dar hun poch de repòs, si pot ésser dit, en la vida dolorosa a la mia pensa, cap. 
161 

Yo só ací presta per reparar la leal e verdadera amor que·m portes, cap. 161 

E per apartar tots aquests duptes e que la celsitut vostra no sia lesa en la honor, en 
ma opinió, que sia conegut, cap. 161 

Un turch li lançà una gran cantera, e Tirant, per desviar-se que no li donàs, pres 
hun poch de balanç, e la cantera donà en la scala, cap. 161 

L’endemà per lo matí lo emperador tingué consell què farien ne devers qual part 
irien per recobrar les terres que perdudes eren, cap. 161 

Voleu que la gent cregua que açò sia per premiar-vos de la honor, cap. 161 

Vós me haveu dat lo comdat e haveu-lo levat a vós per dar-lo a mi, cap. 161 

Me fallí com volguí començar de parlar per dir-vos, cap. 161 

Moltes voltes desige morir ab coltell o de mort sobtada, per exir de pena, cap. 162 

Mirà-les totes de una en una per veure si dormien, cap. 162 

E com vos hagué ben besada, volia-us posar la mà davall la falda per sercar-vos les 
puces, cap. 163 

Ab pensa deliberada hages volguda robar la despulla de la mia virginitat, per tu 
ésser home, cap. 163 

Demanant-los de noves de la Turquia, per veure si·s concordarien, cap. 163 

Era donzella de grandíssima bellea, per dar per muller al soldà, cap. 163 

Lo poder de la mitat de la crestiandat hi haurien a venir per poder-los vençre, cap. 
164 

Han feta aquesta gran armada e vénen-nos per pendre’ns, cap. 164 

Féu la via de Chipre per passar en les illes, cap. 164 

Sens deguna rahó, sols per ofendre aquell verdader Déu, cap. 165 

Com tingueren bon temps per partir, Tirant féu recullir tots aquells que y eren stats 
ab ell, cap. 166 

E véreu molts nafrats en les mans, d’espases e de coltells, per tallar de aquell drap 
de seda, cap.  

Lo rey companyó seu, per no haver altre repeló, donà dels genolls en la dura terra e 
besà-li la mà, cap. 166 

E volguera yo, per vós ésser tan virtuós, que en lo meu temps fósseu vengut, cap. 167 
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Per no restar ab tal vergonya?, cap. 170  

La enujosa fortuna ha ordenat donar sforç als turchs per apartar a mi del major bé, 
cap. 171 

E per ço dich que més stime e·m plau l’aturar que no l’anar, per veure tots dies la 
celsitut vostra, cap. 171 

E molts per atényer pau, loaven molt lo matrimoni de la princessa, cap. 178 

Demà siau ací per hoir la sentència, cap. 185 

Sols per restaurar ta vida e fugir lo nom, cap. 188 

Molt poch aprofiten per obtenir lo que vas cercant, cap. 191 

Ab gran solicitud per lonch temps per trobar lo teu perdut germà, cap. 202 

Tinch de servir a mon senyor Tirant, del qual só criat, e per exercitar la mia 
persona, cap. 206 

Mostrava tenir gran desig que lo seu capità fos en lo camp per corregir tota sa gent, 
cap. 208 

No volgueren altra companyia, a la torre del tresor per traure moneda per donar a 
Tirant que anàs al camp, cap. 211 

E vostra altesa s’és de mi amagada per fer festa en aquest reprovat de Tirant, cap. 
215 

E quin dan li he fet yo, per ell voler la mort de mon pare e de la mia mare, cap. 216 

E conegué Stef[an]ia no era ora disposta per parlar ab ella, cap. 218 

E l’emperador l’endemà congoxava tota la gent se degués partir per anar al camp, 
cap. 218 

Certament, si tot lo món havia batalla, aquest sol seria per guanyar honor y fama 
perdurable, cap. 218 

La glòria que de la mag[e]stat vostra, senyor, se contempla, és per veure-us 
cobdiciós de obtenir aquella eterna glòria, cap. 219 

E tots staven ajustats en la gran sala e hun cardenal que y havien fet venir per 
sposar-los, cap. 220 

Y vós, en beneyt, per a què voleu altra muller? Per dar-li splaniçades e no stocades?, 
cap. 220 

Féu la següent oració per posar en sperança a tots los qui de bon cor lo servien, cap. 
220 

No haurà temor de la mort per defendre dones e donzelles, cap. 221 

Dix al rey que ell no tenia procura de son germà per sposar-la, cap. 222 

Plaerdemavida volgué veure què feya Tirant, e per parlar ab la duquessa, cap. 224 

E aquest camí és lo més prest per atényer la cosa desijada, cap. 225 

Aquí delliberaren que la duquessa anàs a la cambra de la princessa per veure si 
poria haver loch que pogués parlar ab ella, cap. 225 

E aprés que ací fom tornades, me fes dir e prometre lo que ara seria ben scusat si fos 
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per dir, cap. 226 

Finides que foren les dances, e la princessa qui·s fon retreta per anar a sopar, la 
Viuda Reposada se acostà a ella, cap. 226 

Seria liberada de aquesta pena, per reviure en reposada mort, cap. 227 

Tot ço que dich, senyora, no és sinó per reduir-vos a memòria, cap. 227 

No tenia temps per satisfer a les verinoses paraules de la maliciosa Viuda, cap. 227 

Ixqué del retret, e la duquessa, que era allí per saber la nova si Tirant iria aquella 
nit, cap. 227 

Com só en les forts batalles e tinch algun mortal enemich en terra per tolre-li la 
vida, cap. 228 

Que les mies mans no tenen força per vestir-me la camisa, cap. 228 

E Tirant se pensà que aquells fossen de l’emperador e, per no ésser conegut, cap. 
234 

La emperadriu se fon levada, e totes staven en camisa per anar a son apartament, 
cap. 234 

Levar-me mon delit per dar-me dolor e mala nit, cap. 235 

La sua partida devia ésser molt presta per anar al camp, cap. 236 

Vós stau en gentil punt __dix__ per ajudar-li!, cap. 236 

Som anats a Bellstar per dar remey al vostre capità, cap. 236 

De matí tothom fos prest per partir, cap.  

Tirant no seria dispost per anar al camp, cap. 236 

Car la causa del vostre mal dóna augment e glória als turchs per dar compliment a 
la mia destructió, cap. 237 

Perquè no l’empedissen en res e que·s posassen en orde per partir, cap. 238 

Tots los majors barons de l’imperi foren venguts per veure a Tirant, cap. 239 

Són aguts de anar en lo regne de Líbia per a conquistar-lo, qui afronta ab lo meu 
imperi, per sperar que les treves passades sien, cap. 239 

Les coses necessàries e, molt més, per portar noves a Tirant de la princessa, cap. 
239 

Dins una cambra molt scura per dar-li allí penitència, cap. 239 

Lo dilluns, tota la gent d’armes fon presta per partir, cap. 239 

Prench a vós sol per testimoni quant he pogut fer per ésser sana de tal mal, cap. 240 

Los hòmens que la princessa havia tramesos per cercar a Plaerdemavida, cap. 242 

La mia mà no·s canssaria per escriure a la real selcitut vostra, cap. 243 

Jatsia infinidament li reste obligat, per haver-me atorgat conéxer donzella que tant 
en lo món de perfecions se mostra complida, cap. 247 

Los V senys corporals me fallen __dix Ypòlit__ per dir-ho, cap. 249 

Desijava ésser partit per no venir davant la emperadriu, cap. 249 
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E fon-li forçat de tornar al palau per cobrar resposta de la princessa, cap. 249 

La vostra sacratíssima magestat nos havia tramés per liberar de les mans dels infels 
lo vostre poble crestià, cap. 254 

No tenen marit per poder-se mils dispondre en ben amar, cap. 258 

Lo emperador los scrivia del stament en què Tirant era posat, per animar-los, cap. 
258 

E axí me’n pren a mi, ab tot que passe mala vida, per no ésser cert de vostra altesa 
ésser amat, cap. 259 

Era en hun terrat per dir la oració que acostume dir als tres reys de Orient, cap. 262 

Ne honrar-lo, mas per suplir al que·m mana la magestat vostra ho faré. Altrament 
no·m volria ésser abaxada en terra per pendre una agulla, cap. 262 

Ne honrar-lo, mas per suplir al que·m mana la magestat vostra ho faré. Altrament 
no·m volria ésser abaxada en terra per pendre una agulla, cap. 262 

Com vol la magestat vostra desexir-se de una tan singular joya per donar-la a mi?, 
cap. 262 

E per venir prest al que vull dir, ne pren a la magestat vostra axí com féu a un home 
que era molt congoxat de cruel fam, cap. 263 

Encara que·n sabés enpenyorar la gonella per socórer-lo, cap. 263 

Suplicà-la fos de sa mercé que axí improvisament no·l fes partir de la companyia de 
Tirant, per dar silenci a la gent, cap. 264 

Eren passats X dies que no·s sentia ben dispost per venir a la cort, cap. 264 

Dos dies havia que era anat a la sglésia per hoyr missa, cap. 264 

Demanava dins quants dies lo darien per guarit, que la cama fos ben reforçada per 
poder partir, cap. 264 

E ells li deyen que molt prest seria en bona disposició per cavalcar, cap. 264 

Me ha manat que yo vingués ací per tenir-vos companyia, cap. 264 

Tots los mariners, ab la sperança perduda, se lançaren en mar per restaurar la vida, 
cap. 265 

E aferrà’s ab lo barril per poder-lo traure en terra, cap. 265 

A la fi, a mal grat seu, lo hagué a desemparar e, anant per aconseguir a terra, cap. 
265 

Ab gran fatiga podia regir la mia lengua per yo ésser ignorant del que ignorar 
devia, ço és, per saber clarament lo fet vós si teníeu pes e mesura en vostra benvolença, 
cap. 268 

Volria vós, qui teniu lo ceptre de la justícia, li donàsseu condigna pena per apartar-
la de tan gran defalt, cap. 268 

Poderosa e destra só per acometre semblant maldat, cap. 269 

E altra cosa no·m dol, per dar compliment a mon delit, cap. 269 

Sabia que molt presta devia ésser la sua partida per anar al camp, cap. 269 
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Ella lo prega que ell dega prestament partir per anar al camp, cap. 269 

En los mateys béns troba leys per apartar-los de mi, cap. 270 

Passe treball en vans pensaments per ornar la mia joventut, cap. 271 

Per ço no tinch alegria per mostrar-te la infinida amor, cap. 271 

Se véu en camí per poder posseyr la corona de l’Imperi, cap. 272 

Mira si tant mal havia la mia fe meritat quant yo sostinch per ésser verdader 
amador, cap. 276 

E trobà a Plaerdemavida en la scala, que devallava per anar hon era Tirant, cap. 
277 

Desaventura no consentirà la mia veu passe lo riu de Transimeno per plegar a tu, 
cap. 279  

E la princessa, per parlar e veure a Tirant, no s’enujava d’estar en les festes, cap. 
282 

E per dar-ne major speriència: hun home té una nafra en les spatles, cap. 283 

Dóna-li hun drap de cap e dix-li, per fer lo joch que fos complit de rialles, cap. 283 

Açò merite yo, per ésser stada tostemps leal a mon marit, cap. 286 

Qui·s posà en orde ab totes les dames per exir a la festa, cap. 286 

Hun riu sech que y havia e per levar-los l’aygua, cap. 286 

Lo duch de Macedònia, per no posar en devís tota la gent, qui no haguessen a dexar 
los enemichs per contendre ab los amichs, cap. 287 

Stant en la gran sala sperant les dames que vinguessen per anar a la gran plaça, 
cap. 288 

Ab tots los metges qui entorn li staven per tornar-li la perduda sanitat, cap. 288 

Volgués pendre mort e passió per salvar los peccadors tals com yo, cap. 291 

Per bé siau venguts, cavallers, per veure los meus darrers dies, cap. 291 

Lo consell que donà una juhïa l’emperador per restaurar la vida a Tirant, cap. 292 

E anant les donzelles per complir lur embaxada, hun patge de Tirant les véu venir, 
cap. 292 

Ara stà en consolació gran per recobrar lo que aquests dies ha fallit, cap. 292 

Ací só venguda per finir los darrers dies de la mia trista vida, cap. 294 

Són posats en mi dolorosos treballs, los quals per plaure a altri desplaen a mi, cap. 
294 

Hon trobaré yo medecina per foragitar la mia cruel e inestimable dolor?, cap. 295 

Sospites que a la mia dolorosa ànima combatien per haver vist com aquell tan 
indignament la havia tractada, cap. 295 

Perquè·t seria millor morir per reviure de honesta fama, cap. 295 

¡O cruel seguretat que tu a mi fist per tolre’m lo perill, cap. 295 

Mas pensí: lexar-me de viure feya ma culpa palesa per aconseguir-ne perpètua 
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infàmia, cap. 295 

Però sforçà l’ànimo per exir bé de la sua embaxada, cap. 295 

Que s’és fet per joch e burles, per dar consolació e alegria a la senyora princessa, 
cap. 296 

Ha dexada la rahó per seguir lo desordenat voler, cap. 298 

Lo qui portava la planxa de suro, ab l’embaràs de la corda ab la donzella, per 
restaurar-la, ell se ofegà, cap. 299 

Sentien la gran remor que los moros feyen per pendre los crestians, cap. 299 

Mas acostà’s més a terra per no star en tan gran fons, cap. 299 

E certa cosa és que yo finiré la tendra castedat mia ab mort delitosa per finir la mia 
penosa vida ab conservació de ma fama, cap. 299 

Enemichs que tenia li vengueren per matar-lo, cap. 299 

E en la vinent nit porem de ací partir per anar hon la senyoria vostra manarà, cap. 
299 

E fon sort que aquell matí ell ixqué per pendre delit ab falcons e lebrers e, caçant, 
trobaren una lebre, cap. 299 

E restant molt adolorit, me partí ab una nau per passar en la Súria, cap. 301 

E si lo teu bonvoler és ab efecte per complir les coses que honor ab si porta 
dretament, iràs lla hon és ton senyor, cap. 301 

E partesch-me de vostra mercé per anar dretament lla hon és mon senyor, cap. 302 

E ajuda’m altra rahó per confirmar la mia crehença, cap. 303 

E per ço, senyor, per la molta amor que us porte, per no ésser ingrat, rebut per la 
mercé vostra, no us celaré la mia fortuna, cap. 304 

Pregà molt a Tirant se’n portàs les coses necessàries per rompre les bombardes, 
cap. 304 

Segons dien los passats, per fer o obrar alguna virtut han de necessitat mester algun 
tant abundància de béns, cap. 304 

L’endemà, com despararen per tirar al castell, totes se romperen, cap. 304 

Hagueren temor que no entrassen dins per matar-los gent, cap. 304 

Qui t’à mogut de posar la tua persona en tan gran perill per liberar a mi, cap. 305 

Sens fe ne causa ne rahó va per desposeyr a negú de ço del seu, car dret no y tens ni 
leys no u manen, cap. 308 

Més te val que te’n tornes e no vulles per fer enuig e dan a ells, cap. 309 

E los senyals per conéxer aquests són que jamés vos poden mirar en la cara de ferm, 
cap. 310 

Lo juheu no mès en oblit la sua promesa, per casar sa filla, e ab gran diligència obrí 
la porta de la juheria, cap. 310 

Staven alt en lo castell ab LX cavallers per guardar-lo, cap. 310 

Haurien a voltar, per passar aquell riu, cap. 310 
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E l’albanés, per donar rahó de si mateix al rey Scariano, cap. 312 

Tan virtuós que en lo mal que ha fet no tinga culpa, per mantenir bona querella, cap.  

Açò us deya per cortesia, per donar-vos la honor, cap. 317 

Era tengut de fer qualsevulla cosa per exir de catiu de poder de infels, cap. 319 

Yo m’i sent dispost per executar-ho e portar-te a total destrucció, cap. 319 

La glòria de aquest món stà en cavalleries, car per fer cavalleries los hòmens del 
món són honrats e tenguts en gran stima, cap. 320 

Fessen portar tantes bombardes com poguessen haver del regne e fora de aquell, e 
en moltes parts trameteren per haver-ne, cap. 321 

Tirant no podia exir per rompre-les, cap. 321 

Que·ls dexassen entrar en la vila e en lo castell per parlar ab lo rey Scariano, cap. 
321 

E de la donzella que·m dius que ames, yo crech que és somni per scusar-te, sinó que 
mostres tenir poch grat de mi, cap. 324 

Sia més vividor que yo, per no passar tants perills, car sabuda cosa és que qui sovint 
en armes va y dexa la pell, cap. 325 

Fan sforçar en los adversos cassos, per manifestar a les gents l’ànimo que tenen, 
cap. 327 

Tan gran sciència com seria necessari per parlar de semblant matèria, cap. 327 

E allí era la més gent dels reys per pendre aquells castells, cap. 330 

E bé conech que deuries ésser canonitzat per sant per tenir la amor tan verdadera, 
cap. 333 

Regonegam tota nostra gent qual serà disposta per entrar en batalla, cap. 333 

Los moros, d’allí hon staven per venir hon eren los crestians, per força havien a 
passar una gran muntanya, cap. 334 

E de allí hon ells se atendaren havia una legua de pla per aplegar a la ciutat, cap. 
334 

La sua clemència, te atorgarà, com per anar a la batalla ab grandíssim desig te veig 
scalfar, cap. 336 

La vostra immensa clemència me ha axí abandonat que, servint a vós per aumentar 
la sancta cathòlica fe, cap. 337 

Feren molt gran dan, e encara per la gran fretura que·ls farien per portar lo 
carruatge, car entre bous, brúfols e camells, eren passats CL mília per la gran provesió 
que havien feta, cap. 340 

Eren passats CL mília per la gran provesió que havien feta per fornir la ost, cap. 340 

Com fossen morts per aumentar la santa fe cathòlica, cap. 340 

Tots los qui moren per aumentar la santa fe cathòlica, cap. 340 

La senyoria vostra partirà de ací de nit, ab XIIII mília de cavall, per anar hon és la 
senora reyna, cap. 343 
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Les dones se posaren fora de la ciutat, lla hon era lo vall qui novament era stat fet, 
ab CC hòmens d’armes per guardar-les, cap. 343 

Açí és Tirant lo Blanch, qui és vengut per liberar-vos, cap. 343 

E per ço s’és dexat de viure, per no veure tanta confusió, cap. 346 

Ací fa lo libre hun incident per narrar los fets de Plaerdemavida, cap. 349 

Senyora, yo vinch ací per significar-te, com me hagen dit que ta senyoria té en 
prepòsit de pendre marit, cap. 350 

Déu stà contínuament ab los braços stesos per abraçar e tirar a si a tots los 
peccadors, cap. 351 

Lo misteri de la passió de Jhesucrist, salvador nostre, fon per satisfer al peccat de 
nostre pare Adam, cap. 354 

E fas mon poder de conquistar la Barberia per tornar-vos a la bona part, cap. 354 

E per venir al que vull dir e satisfer al que la senyoria tua me ha dit, yo bé pens que 
sempre volràs perseverar en la tua desconexença, cap. 355 

E no tinch admiració que a vosaltres desconega, que a una senyora [...] ha 
desconeguda per conquistar aquesta terra malvada, cap. 355 

Mas a present dexe de recitar la dolor que tinch de mos parents com no sia temps ni 
loch competent per recitar-la, ni menys los treballs que passe per ésser prest delliure, 
cap. 356 

Mas a present dexe de recitar la dolor que tinch de mos parents com no sia temps ni 
loch competent per recitar-la, ni menys los treballs que passe per ésser prest delliure, 
cap. 356 

E per assegurar-te de mi que no só dimoni, cap. 357 

Ni stime res la mort, per cruel que la’m faces dar, per haver obtesa tanta glòria, cap. 
359 

Gran temps ha, senyor Tirant, que·ns poses aguayts per tolre’ns la vida combatent-
nos de nit e de dia, cap. 360 

Suplicaré a Déu me done una poca de paciència per haver vist hun cavaller tan fora 
de seny, cap. 364 

E no·m desplau, per fer majors mos mèrits, cap. 369 

Vos suplich que aquesta aflicció que voleu dar aparteu de vós per aconsolar a mi, 
cap. 370 

E no·t penses que·m sia mol[t] alegrada per ésser pujada de cativa que era en 
aquesta gran senyoria, cap. 371 

E per venir al que vull dir, ¿dius que has fet vot que tots los de la ciutat passen sots 
la tua spasa?, cap. 372 

Ab molta voluntat seran contents complaure’t per mitigar la tua ira, cap. 372 

Lo frare qui allí era vengut per traure catius, cap. 372 

E axí, per aumentar la cathòlica religió, aumentes ensemps lo renom de la tua 
virtuosa fama, cap. 381 
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E hagué fet provesió de molts confits e d’especials vins per triümphar la festa, cap. 
383 

Vinch yo embaxador per notificar a la vostra presència la voluntat de lurs senyories, 
cap. 385 

E com cascuna de les parts veren lur rey en terra, cuytaren-hi per socórrer-los e 
veren allí una aspra batalla, cap. 387 

Ja fa fer gran provesió de naus per portar vitualles per socórrer a la magestat 
vostra, cap. 392 

Malaynt la fortuna per desenculpar a mi si, per ésser absent, vos he feta offensa, cap. 
392 

Faria son poder de fer venir prestament a Tirant per liberar-los de la gran necessitat 
e perill en què staven, cap. 393 

No fatigat per la victòria ni per apartar-se de perills, mas per fornir les forces de la 
ciutat presa, cap. 394 

No fatigat per la victòria ni per apartar-se de perills, mas per fornir les forces de la 
ciutat presa, cap. 394 

No sabem què reduir a vostra memòria per inclinar aquella a fer-vos prest venir, 
cap. 396 

E altres que per socórrer, tramesos per lo mestre de Rodes y del rey de Sicília, eren 
ací venguts, cap. 396 

Tant que més trista que alegre me demostrava, e, per socórrer la mia llaugera sanch 
al defalliment del cor, cap. 398 

Fallint-me rahons per defensar [als] miradors la causa de tal desastre, cap. 398 

Carregades de forment, a l’emperador, per fornir la ciutat, cap. 401 

Que ab tot son poder ell volgués passar ab ell en Contestinoble per recobrar 
l’Imperi Grech, cap. 401 

E per no perdre tan gran bé com és la glòria de paradís, cap. 403 
E per ço tots los que ací som ajustats per fer aquest sant viatge, cap. 403 
Suplicaven contínuament a Jhesucrist que·ls trametés a Tirant per liberar-los de 

captivitat, cap. 407 
Barons, io us he fets ajustar per recitar-vos tots los meus fets com sia cert que de la 

nostra prosperitat vos alegrareu, cap. 409 
Que a dia cert tots fossen en la dita ciutat per rebre lo pagament del sou, cap. 409 
Assignà dia cert que tothom fos prest per partir, cap. 409 
Molt gran multitut de cavalls e orifanys per portar vitualles, cap. 409 
E una volta hi vench hun cavaller del Spital de Rodes, qui era un valentíssim 

cavaller, e dix que ell iria per besar-la, cap. 410 
Hun jove que res no sentia de aquesta ventura exí de una nau per deportar-se e, 

anant axí per la illa, se trobà a la porta de aquell castell, cap. 410 
Qualque folla fembra o comuna qui stigués aquí per fer bona companyia als hòmens, 
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cap. 410 
Com veuran perdut l’estol, no donassen poderós combat a la ciutat per pendre-la 

perquè·s poguessen aquí fer forts, cap. 414 
Molta altra cavalleria que y eren passats per pendre sou, cap. 415 
Solicitant la gent que tothom stigués en orde per defendre la ciutat, cap. 418 
E si la magestat vostra volrà que us trameta gent d’armes per defendre la ciutat, cap.  
Perquè no puguen de res ésser socorreguts ne trametre fusta deguna per avisar ne 

haver socors, e per enujar-los tant com poren, cap. 419 
Perquè no puguen de res ésser socorreguts ne trametre fusta deguna per avisar ne 

haver socors, e per enujar-los tant com poren, cap. 419 
Donà-la a l’home que havia elet per anar a la ciutat de Contestinoble, cap. 420 
Starà aquí molt bé guardada per fornir lo vostre camp, cap. 421 
Dues galeres ben armades per ço que, si Tirant les havia mester per trametre en 

qualque part, que fossen prestes, cap. 424 
E com totes les fustes foren en punt per partir, l’almirall se n’anà al camp, cap. 424 
Tirant tramés per los embaxadors volguessen venir per splicar lur embaxada, cap. 

425 
Donchs, per scusar tanta inhumanitat, nosaltres, embaxadors de nostre senyor lo 

soldà y del Gran Turch, venim de part de aquells a la tua bella presència per saber la 
deliberada intenció de ta senyoria en aquest negoci, cap. 426 

Donchs, per scusar tanta inhumanitat, nosaltres, embaxadors de nostre senyor lo 
soldà y del Gran Turch, venim de part de aquells a la tua bella presència per saber la 
deliberada intenció de ta senyoria en aquest negoci, cap. 426 

Partint-se l’estol del camp del virtuós Tirant per anar a la insigne ciutat de 
Contestinoble, cap. 430 

Manà l’excelsa senyora a Ypòlit que dins la nau entràs hon era la tan desijada reyna 
per fer-la exir en terra, cap. 430 

Com la princessa véu a Plaerdemavida, criada sua, venir ab tan gran triümpho com 
a reyna, per fer-li major honor, descavalcà; la reyna lançant-se al seus peus per voler-
los-hi besar, cap. 430 

Sa voluntat era de partir e posar-se ab l’estol davant lo camp dels moros per donar-
los més fatiga, cap. 430 

Pensava que, per causa mia e per servir-me, tenia crehença que éreu morta, cap. 
431 

En la companyia de Tirant han venguts molts reys, duchs e grans senyors per valer-
li, e seran tots a les vostres bodes, cap. 432 

Tenir justa causa d’escusació per anar a veure e fer reverència a aquella per la qual 
tenia la sua ànima cativa, cap. 434 

Anàs a la noble ciutat desijada per parlar ab la magestat de l’emperador, cap. 434 
Quants mals e treballs ha passats per atényer la felicitat, cap. 435 
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La dolça ofensa per mi feta a la magestat vostra per haver obtés lo premi de mos 
treballs, cap. 439 

La causa de la mia venguda és per significar a vostra altesa com lo soldà e lo Gran 
Turch me han tramés embaxada, cap. 442 

La princessa fengia ésser malalta e la emperadriu era venguda per visitar-la, cap. 
442 

Tot lo consell és de acort que, per dar repòs tranquil·le a la senectut vostra, cap. 444 

Havem deliberat que, per scusar la pèrdua de tanta multitut de gent [...], que 
consellam a la magestat vostra faça pau final ab lo gran soldà, cap. 444 

Que la vostra partida sia molt presta per dar resposta a la embaxada, cap. 445 

Prestament acompanyà lo virtuós Tirant fins al portal de la ciutat per fer-li obrir, 
cap. 445 

Tirant demanà licència a l’emperador per anar al camp dels moros per fer-los 
passar en la Turquia, cap. 448 

Cuytaren qui més podia per haver part de la roba, cap. 448 

Que·ls pujàs alt en les torres del palau qui aparellades eren per posar-los, cap. 449 

Era stat avisat com lo rey de Sicília e lo rey de Feç, ab molts altres grans senyors, li 
devien venir per fer reverència, cap. 449 

Los nobles e cavallers qui dins la ciutat eren, per rebre aquells, cap. 450 

L’emperador tramés per l’arquebisbe de la ciutat per sposar-los de continent, cap. 
452 

Per fer-vos aquella honor y recebiment que a tan gran rey y senyor com vós 
s’esguarda, vos pregam carament que, cap. 456 

Partit era de la insigne ciutat de Contestinoble per recobrar e pendre la possessió de 
totes les terres, cap. 456 

Per tenir conformitat ab vós, senyor, és stada vestida de continu la mia afortunada 
persona, cap. 461 

Eren stades fetes en la ciutat de Contestinoble, jamés era volguda exir per ésser en 
les festes, cap. 462 

Molt més que sabia parlar la lengua latina per haver aprés de gramàtica, cap. 463 

Per satisfer al desig de aquell y vostre, serà molt presta la nostra tornada, cap. 464 

Per no tenir prolixitat, tornaré a recitar los singulars actes del benaventurat 
príncep, cap. 464 

Moltes altres illes que lo libre no recita per no tenir prolixitat, cap. 465 

L’emperador, per premiar-lo, li sposà la filla del duch de Pera, cap. 466 

E fetes les sposalles de tots, porrogaren les bodes per haver major honor lo dia que 
lo príncep Tirant pendria benedicció ab la princessa, cap. 466 

No fon creada per Déu per haver beatitut ni glòria en aquest món, mas per fruir la 
glòria de paradís, cap. 466 

No fon creada per Déu per haver beatitut ni glòria en aquest món, mas per fruir la 
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glòria de paradís, cap. 466 

No confien en la fortuna per haver grans delits e prosperitats e per aconseguir 
aquells perdre lo cors, cap. 467 

No confien en la fortuna per haver grans delits e prosperitats e per aconseguir 
aquells perdre lo cors, cap. 467 

Ofert a la mort per donar-nos eterna vida, cap. 468 

Subjugant-vos a les mundanes misèries per pagar los meus defalliments, cap. 468 

Penediment dels meus peccats per atényer de vós absolució, cap. 468 

Més aturar no puch, no·m resta més per complir mon viatge, cap. 470 

Beurà la terra de gent grega, com a trista tortra desemparada del spòs Tirant, per 
senyalar la dolor del qual les sobredites coses se seguexquen, cap. 472 

E hora de mijanit lo han portat a la sglésia per donar-li ecclesiàstica sepultura 
segons ell és merexedor, cap. 472 

Deixau-lo’m besar moltes vegades per contentar la mia adolorida ànima, cap. 473 

No li mancava altra cosa, per ésser complit de totes les perfeccions e gràcies, cap. 
476 

Les velles que volen lurs fills per marits, per smenar les faltes de lur jovent, cap. 479 

Los treballs que haveu passats per venir-nos ajudar, cap. 481 

E de açò yo no me’n puch gens alegrar, per haver perdut lo major bé que tenia, cap. 
481 

Per la molta virtut e gentilea que sempre he coneguda en tu, me aconort, per posseir 
a tu, de totes les altres coses, cap. 481 

La més bella luminària que jamés fos feta a príncep del món, hon foren, per 
magnificar la festa, cap. 481 

E per aleujar part de vostres treballs e donar repòs e delit a la vostra afligida 
persona, havem pensats, aquests senyors e germans meus e yo, que la magestat vostra 
no stà bé axí, sens companyia, cap. 482 

No só per haver infants e daria molt mal exemple de mi, cap. 483 

 
537 per + infinitiu final  

La santa dona Judich, ab ànimo viril, gosà matar Olofernes per deliurar la ciutat de 
la opressió de aquell, Pròlech 

Anaren totes al castell per pendre son comiat, cap. 3 

Aprés entrà per visitar lo Sanct Sepulcre de Jhesucrist, cap. 4 

Aquest virtuós comte s’era retret en aquesta deserta habitació, fent solitària vida per 
fugir als mundanals negocis, cap. 4 

Una volta la setmana ell anava a la sua ciutat de Veroych per demanar karitat, cap. 
4 

E anava a la virtuosa comtessa, muller sua, per demanar-li karitat, cap. 4 
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Ajustà la més gent que pogué per resistir-los, cap. 5 

E lo dia de sanct Joan, lo rey moro, per fer alegria, vench ab tot son poder davant la 
ciutat de Varoych, cap. 5 

Anà-sse’n al castell per demanar a la comtessa li plagués donar karitat, cap. 6 

Posaria la mia dèbil persona a tot perill de mort per posar en libertat tant poble 
cristià, cap. 8 

Volgué passar en l’arbre de la vera creu, per rembre natura humana, cap. 9 

No deu mostrar la sua cara trista per no smayar la sua gent, cap. 10 

Los moros cuytaran devers aquella part per apagar lo foch, cap. 10 

Ara vull que los dos hi anem a la comtessa per haver-ne, cap. 11 

Yo iré per donar compliment al que és stat deliberat, cap. 12 

Cuytaren en aquella part hon era lo major foch per apaguar-lo, cap. 12 

Trameteren un trompeta a la ciutat per demanar salconduyt, cap. 14 

Una de les guardes anaren prestament al rey per dir-lo-y, cap. 14 

Isqueren fora de la ciutat per recebir los embaxadors una bona milla, cap. 14 

Pensà eixir de seny, pensant que·l volien traure per fer-ne justícia, cap. 14 

Dich, senyor, a vostra altesa, per satisfer a la letra del gran moro, cap. 15 

Lo rey de França combatia la ciutat ab gran esforç per pendre vostre marit, cap. 18 

E de açò no vull més parlar per no enujar la altesa vostra, cap. 19 

E tots los moros pujaren alt en un toçal per mirar la batalla, cap. 19 

E açò digueren per fer-los una gran maldat, cap. 19 

S’amagaria per los racons per fugir als perills de les batalles, cap. 22 

Cuytem per ajudar al nostre rey e senyor, cap. 25 

Mès-se dins lo vall per passar lla hon lo rey era, cap. 25 

Tots se lexaren anar al colp per passar a l’altra part, cap. 25 

Vengueren a la cambra de la comtessa per festejar lo rey, cap. 26 

Les dones e donzelles de lur casa e volien partir per anar a l’hermitatge, cap. 27 

Venia-se’n davall aquell bell arbre per veure les bèsties qui venien a beure, cap. 27 

La virtuosa comtessa stimara més restar per servir son marit, cap. 27 

S’era allí retret per fer penitència, cap. 28 

Fugint als mundanals negocis del món per servir a son Creador, cap. 31 

Estant en la oració, véu venir molts turchs qui anaven per desfer l’altar major, cap. 
33 

Só vengut per castigar a tu, cap. 34 

Féu exir tots los cardenals e bisbes ab molta cavalleria per rebre’l, cap. 34 

Lo nostre Redemptor volgué pendre mort e passió per rembre natura humana, cap. 
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35 

E volent executar la dita senyora per cremar-la, cap. 38 

No·s gosava aturar per menjar-la, cap. 38 

L’ermità, per no fer demostració que ell fos aquell, féu principi a tal parlar, cap. 38 

Qui venien per veure les festes o per fer armes, cap. 41 

Qui venien per veure les festes o per fer armes, cap. 41 

Féu penjar tres juristes en cascuna, cap avall per fer-los molta honor, cap. 41 

E tots los sposats que allí eren se posaren davant la infanta per acompanyar-la, cap. 
43 

Vestit dels vestiments sacerdotals per dir missa ab un altar portàtil que portaven, 
cap. 43 

Ell s’és levat de açí per no dir ni hoir les sues lahors, cap. 58 

Passaren per lo camp per pujar als cadafals, cap. 59 

Molts altres per fer-me companyia, cap. 61 

Lo rey d’armes se partí per dar compliment a la batailla, cap. 64 

Stig açí per fer oració, cap. 65 

Yo hiré a la cort per manifestar-ho al rey e als jutges del camp, cap. 67 

Han vençuts camps e morts cavallers, per no ésser prolix, sinó scassament los actes 
de Tirant, cap. 68 

Era vengut al seu aleujament per festejar-lo, cap. 68 

Hi anaren molts altres grans senyors per guanyar la sancta perdonança, cap. 68 

Parlaren entre ells de la molta gent que y anava, uns per fer armes, altres per veure 
lo triümpho gran de les festes, cap. 68 

Parlaren entre ells de la molta gent que y anava, uns per fer armes, altres per veure 
lo triümpho gran de les festes, cap. 68 

Trametre-y un rey d’armes per saber quina ventura era aquella, cap. 68 

L’endemà hi anaren molta gent per veure lo gran stat e magnificència que tenien, 
cap. 71 

Lo dia següent de matí anaren a l’aleujament del rey per ohir missa, cap. 71 

Portaven los papafigos per no ésser coneguts, cap. 71 

Yo só venguda açí davant la magestat tua per posar clam e demanda contra un falç e 
reprovat cavaller, cap. 75 

No·s levava massa matí per donar repòs al cors, cap. 75 

Yo só açí per defendre mon dret, cap. 76 

Com lo rey de Anglaterra anà ab tots los stats a la sglésia de Sanct Jordi per 
solennizar novelles obsèquies, cap. 78 

E açò, senyor, requir per salvar mon dret, cap. 78 

E sens altre deliber, partí per anar a la mar, cap. 80 
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Requirí de batailla a Tirant per venjar la mort dels reys, cap. 81 

Tirant, yo só vengut açí per venjar la mort de aquell virtuós cavaller Kirielayson, 
cap. 81 

Tirant, per guanyar a Nostre Senyor de sa part, dix al cavaller, cap. 81 

No u fehia sinó per fer alguna satisfactió de la mort dels IIII cavallers, cap. 81 

Açí som per fer esmena de tot, cap. 81 

Açò·s fa per detenir los cavallers, cap. 81 

Tenia molt poch alé, e moltes voltes li fallia e reposava’s sobre l’acha per recobrar 
alé, cap. 82 

Alçà-li la careta del bacinet e posà-li lo punyal en lo hull per matar-lo, cap. 82 

Anam en Scòcia ab Tirant per fer-li honor al dia de la batailla, cap. 84 

Com ells foren dins la liça per fer les armes, cap. 84 

E Tirant levà’s e anà-se’n per dar orde de haver les coses que tenien a servir al pare 
hermità, cap. 84 

Se agenollaran per fer oració, cap. 92 

Lo soldà cascun any fehia los aparells per poder-la haver, cap. 98 

E no pense la vostra galant persona que u haja dit per burlarme de vós, cap. 98 

Yo vull morir màrtir per mantenir la nostra religió, cap. 98 

Yo vengut a tal hora per informar-me bé de aquest fet, cap. 99 

Com Tirant armà una nau per socórrer al maestre de Rodes, cap. 100 

Ara novament arma una grossa nau per anar en Rodes, cap. 100 

Vingué al cap de Sanct Vicent per passar lo estret de Gibaltar, cap. 100 

Acordaren de anar a la ylla de Ciçília per carreguar de forment, cap. 100 

Lo rey, per fer-li honor, entrà dins la nau ab dos fills que tenia, cap. 100 

Digueren que per contentar-lo hirien ab sa senyoria, cap. 100 

Emperò, per squivar los molts duptes que y són, yo y daré tot aquell empediment que 
poré, cap. 100 

La causa, reyna e vós, ma filla, perqué us he fetes venir açí és per manifestar-vos la 
mia breu partida, cap. 101 

Phelip pres del braç a la infanta per star-li prop, cap. 101 

E lo rey, per fer honor a Phelip, lo féu seure al cap de la taula, cap. 101 

Tirant volia restar de peus per star prop de Phelip, cap. 101 

Féu armar un bergantí per passar en la terra ferma, cap. 104 

Anaren al castell de Sanct Pere e aquí surgiren per sperar vent que fos un poch 
fortunal, cap. 104 

Hòmens de la ciutat, ab taleques, entraven dins la nau per traure forment, cap. 104 

Staven per les finestres, e per portes e tarrats, per veure qui era aquell benaventurat 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

893

cavaller, cap. 104 

Deliberaren moltes coses en útil de la ciutat, les quals deixe de recitar per no tenir 
prolixitat, cap. 105 

Aprés que agueren sopat, posaren-se en orde per anar a fer la guayta, cap. 105 

Lo mariner tingué ses coses prestes per cremar la nau del capità, cap. 105 

Portà-se’n un gran troç de seu per ensevar la anella, cap. 106 

Altres se lançaven en la mar per passar en les altres naus, cap. 106 

Ell seria allí per recollir ab tota la sua gent, cap. 106 

E tot sol ixqué de la ciutat e anà per mirar los moros si eren partits de allí, cap. 106 

Lo moro, per haver libertat, liguà’ls molt bé, cap. 106 

Tirant féu armar un bergantí e tramés-lo per veure lo soldà, cap. 106 

E aquell, per mostrar-se amador del bé públich, ordenà que ab aquelles naus dels 
genovesos fessen gran armada, cap. 107 

E tots los trameteren en la Turquia e en la terra del soldà per fer-los nodrir en la 
secta mafomètica, cap. 107 

Nosaltres volem partir per complir lo nostre sanct viatge, cap. 107 

Com vench en lo món aquell propheta e sanct gloriós, Joan Baptista, per denunciar 
la adveniment de nostre redemtor Déu, cap. 107b 

Dient com vós per vostra virtut héreu açí vengut per donar-nos socors, cap. 108 

Aturaren aquí XIIII dies per visitar tots los sanctuaris, cap. 108 

Ab vergues de dolor stà en la mà per levar-me de la esquena lo cuyro, cap. 108 

Totes les yoyes que portava, vené per quitar los dits catius, cap. 108 

Lançaren-se tots als seus peus per besar-los-hi, cap. 109 

Lo rey se n’entrà en la cambra per reposar, cap. 109 

La infanta, per pendre més plaer, dix que portassen los sparvers he exirien un poch 
defora e pendrien alguna guatla, cap. 109 

Vull-me’n apartar per no venir a inconvenient, cap. 109 

La infanta féu moltes experiències per conéixer a Phelip, cap. 110 

Lo rey fehia cercar cavalls per comprar, per a trametre a l’emperador de 
Co[n]stantinoble, cap. 110 

Ell volia venir en Ciçília per veure’s ab lo rey e per veure la nora, cap. 110 

Ell volia venir en Ciçília per veure’s ab lo rey e per veure la nora, cap. 110 

E féu venir los ministres de la justícia per executar lo lapidari, cap. 110 

Entrà-se’n sens dir res per no torbar lo delit de sa filla, cap. 110 

Puix tant ho voleu, restau per fer-los-ne plaer, cap. 110 

Partí ab los altres per anar a sa posada, cap. 110 

Phelip se levà de lla hon sehia per pendre la agulla e cosir-se la calça, cap. 110 
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E és-se gitat en lo millor per mostrar que és fill de rey, cap. 110 

Me’n vaig a parlar ab lo senyor rey per dar-hi presta conclusió, cap. 111 

Senyora __dix Tirant__, Phelip ni yo no som açí sinó per servir-vos, cap. 111 

Molts foren moguts per fer rompre lo vot a Tirant, cap. 113 

E totes les galeres anaven justades per dar scala en terra, cap. 113 

Totes se voltaren perquè, çiant acostassen les popes en terra per exir la gent, cap. 
113 

Los moros qui·l veren cuytaren per ell, per matar-lo, cap. 113 

Aprés de ell saltaren molts hòmens d’armes per ajudar-li, e molts mariners, cap. 113 

Tirant ixqué fins a la vora de la mar per ferir en los moros, cap. 113 

Anava tot armat per veure si·s poria venjar de Tirant, cap. 114 

De la ciutat de Túniç, tiraren la volta de Cicília per veure sa nora, cap. 114 

Ecceptat les de son fill Phelip perquè volgué que anàs ab ell per veure la reyna sa 
mare, cap. 114 

En companyia de son natural senyor, per veure son pare e sa mare, cap. 114 

Los embaixadors de continent que foren arribats en Cicília, havien parada taula per 
asoldejar gent, cap. 116 

Lo emperador se posà en un gran cadafal per mirar les galer[e]s com venien, cap. 
116 

Yo no só vengut açí, ab sforç de cavalleria, per poder offendre a la gran morisma 
que en lo vostre imperi és, cap. 117 

Lo emperador se partí del cadafal per tornar al palau, cap. 117 

Senyora, veus açí lo nostre capità major qui ve per fer-vos reverencia, cap. 117 

És mort en lo servey de Déu e per mantenir la sancta fe cathòlica, cap. 117 

Lo emperador se n’anà per tenir con[s]ell, cap. 119 

La infanta manà que vengué Stephania ab altres donzelles per tenir companyia a 
Diafebus, cap. 119 

Entrà-se’n dins la sua cambra per acabar-se de vestir, cap. 119 

Deixà’l dient ores hi ell tornà al palau per acompanyar a la emperadriu, cap. 119 

Ab gran fatigua treballaven per venir en alegria reposada, cap. 121 

Lo emperador volgué cavalcar per mostrar tota la ciutat al seu capità, cap. 121 

Féu aturar aquella nit a Tirant a sopar ab ell ab gran humanitat, per mostrar la 
bona voluntat que li portava, cap. 121 

La princessa, tant per sguart de veure la pràtica del consell com per hoir lo parlar 
de Tirant, hi anà, cap. 121 

Jamés has tengut atreviment de anar a la guerra per defendre la tua pàtria e a ton 
natural senyor, cap. 124 

E Tirant volgué parlar per satisfer en lo que·l cavaller havia dit, cap. 124 
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La princessa no u volgué consentir per squivar major mal, cap. 124 

E elles, per fer plaer al capità, la supplicaren molt que la y deixàs besar, cap. 125  

E Tirant se’n tornà prestament al port per fer-les partir, cap. 126 

No vull més recitar per no enujar la celsitut vostra, cap. 129 

E Stephania, per contentar la voluntat de sa senyora, pres una petita donzella ab si e 
anà a la posada, cap. 129 

Car la majestat sua ho dehia amigablement per burlar-se ab vós, cap. 129 

Havien-me dit que vostra altesa dormia; e per no despertar aquella era vengut ací 
ab aquests altres cavallers per dançar o haver algun deport, cap. 130 

Havien-me dit que vostra altesa dormia; e per no despertar aquella era vengut ací 
ab aquests altres cavallers per dançar o haver algun deport, cap. 130 

Siau partit ab tota la gent per socórrer aquells miserables, cap. 131 

Que vajen a la Casa de l’Imperi per rebre compliment de pagua, cap. 131 

Tota la gent se armà e pujaren a cavall per partir, cap. 132 

E no li volgué res dir per no torbar-los, cap. 132 

Eren tornats per vestir-se les cotes d’armes que s’avien fetes, cap. 132 

Lo emperador stà a la finestra e totes les dames són exides per mirar-nos, cap. 133 

E tramés gent per los camins per veure si sentirien gent d’armes, cap. 133 

Per contentar-lo, tramet un home qui guardege devers lo camí, cap. 133 

Tornà a entrar dins lo camp per socórrer al soldà, lo qual stava en prou pressa, cap. 
133 

Deixà gent d’armes dins la vila per guardar-la, cap. 133 

Negú gosàs entrar en neguna sglésia per robar res de aquella, cap. 133 

Ixqué prestament lo marqués de la tenda e cuytà per armar-se, cap. 134 

Lo escuder, per complir lo manament de son senyor, girà son cavall, cap. 134 

Perquè molt me tarda que·l volria veure per demanar-li albixeres, cap. 134 

Tothom anàs a la església de Sancta Sophia per retre gràcies a nostre senyor, cap. 
134 

Partí del seu camp ab mil e DC roçins per recobrar moltes viles e castells que los 
turchs havien conquistats, cap. 134 

Yo do açò en nom meu e fas-ho per fer-ne servir a la majestat, cap. 137 

E per sforçar lo teu virtuós ànimo, capità senyor, te vull mostrar ésser de tant 
conseller com enemich, cap. 138 

Saberen com Tirant era anat per pendre una fort plaça, cap. 139 

E vostra merçé tostemps pren lo major perill per obtenir la major honor, cap. 140 

Com foren passats, feren la llur via riu amunt, per trobar-lo per dar-li batailla, 
cap140.  

Com foren passats, feren la llur via riu amunt, per trobar-lo per dar-li batailla, cap. 
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140 

La princessa se acostà a son pare per aconsolar-lo, cap. 141 

Supplicà’l que prestament fes partir les naus ab vitualles per fornir lo camp, cap. 
141 

E partiren per anar al port, cap. 144 

Feren-los despullar per veure què portaven, cap. 144 

E aprés tornà per acompanyar a la emperadriu, cap. 145 

Partit Diafebus de sa posada per anar al palau, cap. 146 

Lo emperador féu pendre tots los turchs qui de rescat no eren, tramés-los en altres 
parts per vendre, cap. 146 

Totes cent les aventurara sols per fer a la majestat vostra algun servir, cap. 146 

Vinch de la posada e tots stam prests per partir, cap. 146 

Fogint per no morir en Roma, cap. 146 

Diafebus pres comiat de l’emperador e de les dames per tornar al camp, cap. 148 

Aquesta, per haver fills, pres lo comte d’Albí per marit, cap. 148 

Ell tornà al palau per pendre licència de l’emperador, cap. 148 

Senyor, aquells stan allí per festejar-vos, cap. 148 

Lo moro dix com venia allí per fer-se crestià, cap. 149 

E prestament fuy descavalcat per tolre-li la vida, cap. 149 

L’endemà ell lo solicità que tornàs al castel per parlar ab son amich, cap. 149 

E lo moro li dix com venia per fer-se crestià, cap. 149 

Ab tot lo major poder que poré per dar batailla, cap. 152 

E tot quant haveu fet no és sinó per enguanar-nos e vendre’ns als turchs, cap. 153 

No ab plaer meu diré lo menys que poré, tant per no sullar-me la boca, cap. 154 

E per tolre-us tota error __tan embolicat vos hi veig__, diré altra veguada, cap. 154 

Mas feya-u tot per servir a la majestat del senyor emperador, cap. 154 

Ans vull viure e morir en compan[y]ia vostra per servir la majestat del senyor 
emperador, cap. 154 

Aprés lo emperador manà a tots los seus se posassen en orde per partir, cap.155  

Só venguda açí per dir a vostra altesa que, si us volíeu, en breu poríem los nostres 
desigs contentar, cap. 155 

E ja un dia ans que passàs, havia tramés per pendre los pastors e les spies, cap. 155 

Tramés a la vall Spinosa per avisar al capità com lo emperador era vengut, cap. 155 

Tramés a dir al capità que vingués per degollar son enemich, cap. 157 

Jamés la hagueren presa, car yo, qui u sabia per ésser mia la ciutat, trametí la major 
part de la mia gent per guardar les céquies, cap. 157 

Havia tramés hun home seu sobre hun ginet per saber noves de la batalla, cap. 157 
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Oblidà’s de trametre a l’emperador per dar-li plaer, cap. 157 

Pres hun home e tramès-lo per saber què era de Diafebus, cap. 157 

Totes les donzelles se meteren en punt per anar-lo a veure, cap. 159 

Lo capità ha fet replegar tots los cossos morts per dar-los sepultura, cap. 159 

Venia per son plaer e per veure a sa senyoria e per saber si era mort o viu lo rey de 
Egipte, cap. 159 

Venia per son plaer e per veure a sa senyoria e per saber si era mort o viu lo rey de 
Egipte, cap. 159 

E porta sa filla per dar-la per muller al soldà, cap. 159 

Aquest loch pren leys en temps de pau e armes en temps de guerra per aumentar la 
glòria antiga dels grechs, cap. 161 

Vosaltres partiu per anar lla hon ell és, cap. 161 

Virilment conbatien per defendre lurs persones, cap. 161 

E Diafebus dix, per provar a temptar de paciència a Tirant, cap. 161 

E yo iré als metges que vinguen per dar-te salut, cap. 162 

Stephania Tirant, yo t’é lexat venir ací per dar-te un poch de repòs per la gran amor 
que t’he venia ab hun stadal encés, per no portar molta lum, cap. 163 

Stephania Tirant, yo t’é lexat venir ací per dar-te un poch de repòs per la gran amor 
que t’he venia ab hun stadal encés, per no portar molta lum, cap. 163 

Tirant, yo t’é lexat venir ací per dar-te un poch de repòs per la gran amor que t’he, 
cap. 163 

Ab les dents strenyia’l fort per no cridar, cap. 163 

Prenguí hun poch d’aygua e que·m laví lo cor, los pits e lo ventre per remeyar la 
dolor, cap. 163 

Entraren dins la cambra per ajudar a vestir sa senyora, cap. 163 

Abaxí’m un poch per veure lo seu mal, cap. 163 

La mitat de la gent, axí de peu com de cavall, anàs al camp per guardar aquell, cap.  

E trameteren per veure quanta gent podia haver en les naus, cap. 163 

Ypòlit, qui stava allí, arrancà la spasa per tallar-li lo cap, cap. 163 

Per pendre aquest imperi tota la morisma ha donat, qui poch qui molt, cap. 163 

E per no perdre aquest salari ans se dexaran tots tallar a peces, cap. 164 

Reposaren allí dos dies e partiren per venir al camp, cap. 164 

Tramès hun home per avisar-ne a l’emperador, cap. 166 

Tramés hun altre home per avisar-ne los del camp, cap. 166 

E per més venerar-lo, li ixqué tot lo clero, cap. 166 

De bon grat s’i aturaren per contemplar-les, cap. 167 

Recitant-li la gran bellea de la mare e de les filles, suplicant-lo hi volgués anar per 
veure-les, cap. 172 
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E açò no u dich a fi per dir paraules qui us enugen, cap. 172 

E a nostre pare Adam, qui volgué passar lo manament de Déu per menjar del vedat 
fruyt, cap. 172 

Molts altres de qui recitar no cur per no tenir prolixitat, cap. 172 

Me ha manat que yo vaja per exercir lo meu ofici, cap. 177 

Lo soldà tramés sos embaxadors al camp per contractar ab Tirant, cap. 177 

Ab ànimo sforçat, fer principi a hun tal parlar per dar conort a Tirant, cap. 179  

Mas, per obeir al manament del pare e de la mare no tardà en fer principi a 
paraules de semblant stil, cap. 180 

E per mostrar millor speriència, mira lo valerós Tirant com ho ha fet, cap. 182  

Jhesucrist no dubtà pendre mort e passió en la creu per rembre natura humana, cap. 
182 

E per no fatigar les orelles dels hoÿdors de les infructuoses paraules que han oïdes, 
abreviaré, cap. 183 

Prengué mort e passió en l’arbre de la vera Creu per donar a nosaltres la eterna 
vida, cap. 183 

Sentiren que la emperadriu venia a la cambra de sa filla per veure què feya, cap. 189 

Dubte·m fa que no se’n vaja per no córrer malvolença, cap. 189 

L’endemà molts cavallers treballaren per lançar de la cadira al gran conestable, 
cap. 189 

E molts se feren cavallers aquell dia per ésser en aquelles armes, cap. 189 

Sabent tal ordinació, per no venir en contra lo que era ordenat per l’emperador, 
com tots foren dins hun gran camp, descavalcà, cap. 189 

Posà’s en la pressa de la gent per departir-los, cap. 189 

Lavors l’emperador, per no fatigar-lo més, li féu levar la spasa, cap. 201 

E ella, per obeyr als prechs de l’emperador, féu-se portar de la nau altres robes, 
cap. 201 

Gran cosa és a una longa set sostenguda venir a la font e no beure per dexar beure 
altri, cap. 201 

Tirant se posà en una barca per exir en terra, cap. 202 

Per satisfer al gran voler que tinch en les armes, fas vot, a Déu e a aquella gentil 
dama de qui só catiu, de portar senyal en la barba, cap. 205 

Fengiu ignorància per cobrir lo vostre defalt, cap. 210 

Concordàsseu ab la última rahó per no mostrar voler fer del negre groch, cap. 210 

No volgueren altra companyia, a la torre del tresor per traure moneda per donar a 
Tirant que anàs al camp, cap. 211 

No era vengut ell en aquesta terra per fer armes, cap. 215 

Senyora, ab sobres gran treball, per no fatigar la altesa vostra, detindré dins mi la 
strema passió, cap. 217 
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E totes les altres donzelles pensaven que stava en la sua cambra per abillar-se, cap. 
220 

Lo emperador se fon posat alt en una torre per mirar, cap. 222 

Ells eren allí per cobrar cascú sa dama, cap. 222 

Gran multitud de gent d’armes, anà per posar siti sobre lo castell de Roca, cap. 222 

Sabé que lo rey de França venia per destrohir a son germà, cap. 222 

Dix a sa filla que anàs a la cambra de la duquessa per fer-li honor, cap. 224 

Acostà’s a ell per aconsolar-lo, cap. 224 

No volíeu pendre marit stranger, ço és, rey o fill de aquell, per no saber les lurs 
costumes, cap. 227 

La duquessa segué’s al seu costat, no per voler menjar, mas per poder parlar ab 
ella, cap. 227 

E la princessa era venguda per servir-lo, cap. 229 

Per fer plaer a Tirant, mirava-li tota la sua persona, cap. 231 

Aprés se posà en lo lit per dormir, cap. 231 

Ixqué de la sua cambra per veure açò què era e per saber hon era Tirant, cap. 233 

Ixqué de la sua cambra per veure açò què era e per saber hon era Tirant, cap. 233 

Yo iré prestament a la porta del palau per sentir açò què és, cap. 234 

Anava a Bellstar, als seus cavalls, per veure com staven, cap. 236 

Vull-hi tornar per ajudar-li, si necessari ho haurà, cap. 236 

S’era partit de esta ciutat per anar hon té los seus cavalls, cap. 236 

Lo dia assignat yo seré prest per partir, cap. 238 

Però ell diu que diluns ell serà prest per partir, cap. 238 

L’esperaven per veure què farien, cap. 238 

Per restaurar la miserable vida, volgué fogir, cap. 239 

Fon posada en mortal congoxa per fer-la tornar, cap. 240 

Tornà-se’n en la sua cambra per dormir, cap. 241 

E sobrat per les contínues passions que amor a mi dóna, la ploma he presa per 
squivar aquells dans, cap. 247 

E per ço com en aquell cars la emperadriu venia per veure a sa filla, cap. 248 

Entrà-se’n en la cambra ab Plaerdemavida per legir la letra, cap. 248 

Quasi fora de seny entrí en aquesta cambra per legir la letra, cap. 250 

Faran gran fretura per dar compliment a la conquesta, cap. 252 

Los turchs vengueren ab tot lur poder per rompre l’aygua, cap. 258 

La qual cosa, per no ofendre tanta singularitat que·n tu yo trobe, no·m clamaré de 
tu, cap. 262 

Entrà en la cambra de la emperadriu per demanar-li com stava ni si volia res 
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manar-li, cap. 262 

Que les altres donzelles no entrassen en la cambra per servir a la emperadriu, cap. 
262 

Los metges vengueren per saber la emperadriu com stava, cap. 262 

E per no ésser conegut, posà lo cap davall la roba, cap. 262 

Anà a la porta de la cambra per scoltar si sentiria gent d’armes, cap. 262 

Entrà en la capella per hoyr missa, cap. 262 

E la emperadriu lo y atorgà per fer plaer a la donzella, cap. 263 

La senyora, per fer-li plaer, cantà un romanç ab baixa veu, cap. 264 

E Tirant ab los altres acostaren-s’i per aconortar-la, cap. 264 

E per satisfer a vostra demanda, vos dich e suplique, cap. 266 

Per satisfer a vostra demanda dellibere respondre a les vostres gracioses paraules, 
cap. 267 

E per no més atribular la mia fatigada pensa, vos prech, senyora, cap. 267 

Só anada a cullir e ab ardida mà les hi é posades per destroyr lo prenyat del seu 
ventre, cap. 268 

Les altres coses çelaré per no ésser prolixa, cap. 268 

Entraren-se’n en una cambra per parlar sobre los fets de la guerra, cap. 269 

Encara que·n sàpia dar la pura ànima al diable per exir ab la mia intenció, cap. 269 

Exí en la cambra de parament per parlar ab Tirant e per fer-li festa, cap. 269 

Exí en la cambra de parament per parlar ab Tirant e per fer-li festa, cap. 269 

Havia tramès al camp perquè venguessen dos mília lances per acompanyar al 
capità, cap. 269 

Demana egualtat en aquest matrimoni, per viure en segur de mi, cap. 272 

Yo no puch totalment resistir a les tues massa voluntàries suplicacions, per no fer-te 
ofensa, cap. 275 

Se n’anà a la sua posada per no hoyr aquella vanaglòria, cap. 275 

E volgués morir en l’arbre de la vera Creu per rembre los peccats de l’humanal 
linatge, cap. 278 

Treballava ab la artelleria per entrar en lo castell, cap. 280 

E per no ésser sentit ni fos vist per negú, partí’s ab molta passió, cap. 281 

No era cavaller ni dona s’i gosàs acostar per servir-lo, cap. 282 

Tota la bona gent foren en orde per complir les festes, cap. 282 

No tingué manera de poder parlar ab la princessa per fer-li gràcies del que tramés li 
havia, cap. 282 

Solament restà la Viuda Reposada, qui·s posà al cap de la scala per sperar a Tiran, 
cap. 282 

Que devallàsseu en l’ort per veure aquella verdor, cap. 283 
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E volgué pujar alt en la finestra per veure si veuria més, cap. 283 

E tu, per més avilar-me, has permès que yo sia stat desonrat, cap. 283 

Volien rompre la muntanya per guanyar aquella aygua, cap. 286 

Lo duch de Macedònia, per no posar en devís tota la gent, qui no haguessen a dexar 
los enemichs per contendre ab los amichs, cap. 287 

L’emperador tramés per Tirant per recitar-li la cruel e dolorosa nova e per mostrar-
li les letres que rebudes havia, cap. 288 

L’emperador tramés per Tirant per recitar-li la cruel e dolorosa nova e per mostrar-
li les letres que rebudes havia, cap. 288 

Se taparan les orelles per no hoyr tan gran malvestat, cap. 288 

E per complir lo manament de son senyor, li dix, cap. 288 

E açò és lo que a mi més aconorta, que, per traure sos parents e amichs de presó, 
farà de admirables cavalleries, cap. 290 

Per amor volguist morir per liberar lo humanal linatge, cap. 291 

Vénen per pendre venjança de tu, cap. 292 

E Tirant pres son comiat d’ell per anar a sa posada, cap. 292 

La princessa congoxava de mort per veure a Tirant, cap. 292 

Lo emperador fon a la porta per entrar en la cambra, cap. 292 

Tramès a l’emperador lo senyor d’Agramunt per notificar-li la sua partida, cap. 293 

Cuytadament anaren a la cambra de l’emperador per veure si era ver la lur partida, 
cap. 293 

Tota la gent se lançaven en mar, cascú per liberar la vida, cap. 299 

Levaren-se e mudaven pedres de hun loch en altre per escalfar-se, cap. 299 

E féu-lo posar en orde per partir, cap. 304 

E los moros aplegaren al palench e los del castell devallaren per ajudar a Tirant, 
cap. 304 

Trobà lo rey, que era exit en la sala per veure’l, e féu-li gran festa, cap. 304 

Venint Tirant hun dia al palau del rey per demanar-li licència que volia anar a son 
senyor lo Capdillo per servar-li la fe que li havia donada, cap. 307 

Volia anar a son senyor lo Capdillo per servar-li la fe que li havia donada, cap. 307 

Sabent açò lo rey de Tremicén, tenia molt sovint sos consells per veure què farien, 
cap. 307 

Pensà de provar de paciència a Tirant per conéxer si era gentilhome de natura, cap. 
309 

No dexara lo servey de son senyor per star en la sua cort, cap. 309 

Partiren ab aquella gent e anaren per guardar una ciutat que havia nom Alinach, 
cap. 309 

Delliberà dexar tota la més gent dins la ciutat, per guardar-la, cap. 310 
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Ordenà que fos tramesa una spia a la ciutat de Tremicén per saber com era stada 
aquella tan gran e cruel destrucció, cap. 310 

Los altres passaren entorn del castell per veure la disposició de aquell, cap.  

Ixqueren a la porta de la vila per fer armes, cap. 310 

La mia gran confusió, per haver perdut dels principals membres e la honor y fama, 
cap. 313 

Tota cosa farà per portar-los a total destrucció, cap. 313 

Per donar fi a lurs penes se mataren, cap. 315 

Fa pastar molt pa e provesió de moltes vitualles per venir ací, cap. 315 

Yo sabí que·l capità feya portar molt vi per fornir la ciutat, cap. 315 

E en lo vi havien de singulars licors posades per fer dormir, segons se pertanyia, 
cap. 315 

Lagotejà a Tirant per conduir-lo a son voler, cap. 316 

A Tirant desplagué molt però, per no enujar lo Capdillo, no dix res, cap. 318 

E delliberaren, per no posar la persona del rey en tan gran perill, cap. 321 

Aquests moros hagueren nova certa com los reys dejús nomenats venien per 
socórrer-los, cap. 321 

Però molts són que y treballen per aconseguir saviesa, cap. 323 

Altres treballen en saber per conéxer a si mateys, cap. 328 

Tirant, per provar-lo, li dix, cap. 328 

E havia feta fer Tirant una scala ben ampla ab sos graons per poder pujar e devallar 
los qui batejar-se volrien, cap. 329 

Vengut ab una nau de mercaderia per traure catius crestians, cap. 330 

Anà-se’n dret hon Tirant era per demanar-li que, per amor de Déu, li fes alguna 
caritat, cap. 330 

Tirant féu fer mostra a la gent per veure quina gent tenien, cap. 333 

Ab gran ànimo feyen les armes per defendre lurs libertats militars, cap. 334 

E per no perdre la gentilea feren pau, cap. 334 

Feren la via dels enemichs per veure si·ls porien resestir, cap. 334 

Feren la via dels enemichs per veure si·ls porien resestir e per defendre’ls la entrada 
del regne que volien fer, cap. 334 

Los moros iran detràs ells per recobrar-los, cap. 334 

Ans que ixquessen per dar la batalla, cap. 335 

E molta gent de peu e de cavall los seguia per fer-los tornar, cap. 340 

Acostà’s a ell per tallar-li les correges del bacinet, cap. 340 

Véu lo rey de Bogia que sobre Tirant stava per tolre-li lo cap, cap. 340 

E yo, per seguir lo vostre apetit desordenat, consentí en les amargues treves, cap. 
341 
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E si cent vides tenia, les posaré a perill de mort per traure-us ab honor de aquesta 
empresa, cap. 343 

E los enemichs reforçaren tant com los fon possible per damnejar los crestians, cap.  

E açò feren per mostrar més clara la victòria, cap. 343 

E per no veure tanta c[r]ueldat, ab bones obres vull acabar la glòria de la mia vida, 
cap. 345 

E Almedíxer tramés a dir al camp dels moros com lo rey de Túniç era mort, que 
vinguessen per haver-lo, cap. 345 

Trameteren-los a la vila per cobrar lo cors del rey, cap. 345 

Qui·ls véu axí valentment combatre, cuytà per ajudar al rey de Tremicén, cap. 349 

Per no posar la honor sua en disputa, era molt content de servar les dites treves, cap. 
349 

__Senyor, a mi par que seria expedient, per donar fi prestament en aquesta 
conquesta, que yo passàs dellà los ports per conquistar moltes viles, castells e, cap. 349 

__Senyor, a mi par que seria expedient, per donar fi prestament en aquesta 
conquesta, que yo passàs dellà los ports per conquistar moltes viles, castells e, cap. 349 

Lavors lo poble delliberà de trametre-y la senyora ab moltes donzelles per veure si 
porien res acabar ab ell, cap. 349 

Iré per lo món bandejada, donant cruels lamentacions de tu fins a les confines de 
Ytàlia, Spanya, França e Alamanya per donar fi al meu desig, cap. 355 

Mal sperit qui hages presa forma humana de donzella per ginyar-me que yo no 
destrohexca aquesta ciutat, cap. 356 

Yo·ls ajudaré de tot mon poder per liberar-los de captivitat, cap. 356 

Devies parlar paraules virtuoses e bones per inclinar lo capità en fer lo que tu 
volies, cap. 358 

E posà-li la spasa prop lo coll per asajar de tolre-li la vida, cap. 363 

E per no sullar-me la boca de malparlar, solament diré que maleÿt fon lo dia que tu 
naxquist, cap. 364 

Per complaure als prechs del rey Scariano, mitigà Tirant la sua ira, cap. 365 

E la senyora, ab molta humilitat, les rebé per contentar-la, cap. 371 

E anaren per conquistar una província que y havia, cap. 372 

Tirant, per pendre plaer, parlava sovint ab Plaerdemavida, cap. 372 

Dexava la conquesta de la Barberia per socórrer a l’emperador e a sa filla, cap. 372 

Entrant dins la barca per amagar-me, trobí dues pells de moltó, cap. 378 

No acabava Tirant la fi de aquestes paraules, [com Plaerdemavida], per regraciar 
tanta gentilea, féu continent voler-li besar la mà, cap. 380 

Féu-la carregar de forment per trametre en Contestinoble per socórrer a 
l’emperador, cap. 383 

Féu-la carregar de forment per trametre en Contestinoble per socórrer a 
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l’emperador, cap. 383 

E donada vela partiren ab molt bell temps per complir son viatge, cap. 383 

Ab tota la gent d’armes, anà per posar siti a una ciutat, cap. 384 

E trameteren, ans que partís, hun trompeta per demanar salconduyt e de continent li 
fon atorgat, cap. 385 

Se eren tots ajustats per hoyr l’ambaxada, cap. 385 

Nosaltres exirem de la ciutat per dar-los la malaventura, cap. 386 

Sperant quan vendrien los moros per dar la batalla, cap. 386 

Cuytà per avisar-ne a Tirant, cap. 387 

Féu la via de la ciutat per restaurar la vida, cap. 387 

E los moros cuytaven per recullir-se dins la ciutat, cap. 387 

Hi tramés hun cavaller per saber quina nau era aquella ni què portava, cap. 388 

Donà la letra de crehença a l’emperador, lo qual la donà al seu secretari per legir, 
cap. 388 

Tirant se era mès e recullit en les galeres, ab licència de vostra altesa, per anar al 
camp per liberar los cavallers, cap. 390 

Tirant se era mès e recullit en les galeres, ab licència de vostra altesa, per anar al 
camp per liberar los cavallers, cap. 390 

Ja fa fer gran provesió de naus per portar vitualles per socórrer a la magestat 
vostra, cap. 390 

Recullí’s en la nau e féu dar vela per complir son viatge, cap. 393 

E axí, no per defendre’s, mas per ofendre quant podien, cap. 394 

E axí, no per defendre’s, mas per ofendre quant podien, cap. 394 

Animosament vench per defendre la sua vista de tant improperi, cap. 394 

Que fessen la via de Túniç per haver en sa mà lo regne de Túniç, cap. 401 
Foren carregades e desempachades e feren vela per complir son bon viatge, cap. 401 
Que ajustàs tanta gent com pogués per anar ab ell, cap. 401 
Com Déu no haja creat l’ome sinó per posseir e fruir lo sobiran bé de la glòria de 

paradís, cap. 403 
Mès-se en orde per partir ab cinch-cents rocins, cap. 404 
Tornà-se’n en la ciutat de Contestina per donar orde a la gent que·s recullissen, cap. 

404 
Se recullí en mar ab X galeres per anar la via del camp que los seus capitans tenien 

vers la ciutat de Sent Jordi, cap. 406 
Vullau passar ab ell en persona per ajudar-li a complir la conquesta de l’Imperi, 

cap. 406 
E la princessa se’n tornà al palau de l’emperador per confortar lo pare, cap. 407 
No gosaven passar per socórrer a sa magestat, cap. 407 
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E d’altra part, armaren un bergantí, lo qual trameteren a Tirant per avisar-lo com lo 
soldà e lo Turch havien posat siti en la ciutat, cap. 407 

Pres licència e comiat del rey de Sicília e recullí’s en la galera per tornar a 
Contestina, cap. 410 

E posaren-se per la illa per veure si trobarien loch poblat que poguessen restaurar 
la vida, cap. 410 

Anà allà hon era la donzella per besar-la, cap. 410 
Ans del dia, ell se levà fengint a sos companyons que anava per scampar aygua e 

aquests no curaren d’ell, sinó que·s tornaren a dormir, cap. 410 
E la gentil dama, incessantment fregant-li los polsos e besant-lo per fer-lo retornar, 

cap. 410 
Amor me féu veure a vós en sperit e deliberí morir per deliurar a vós de la pena que 

passàveu, cap. 411 
Haveu posada en perill la vida vostra per traure e liberar a mi de tanta pena 

inestimable, cap. 412 
Feren venir gent de altres parts per poblar la illa, cap. 413 
Ací·s lexa lo libre a parlar del cavaller Spèrcius, per no tenir prolixitat, cap. 413 
Que lançassen hun home en terra qui sabés la lengua morisca e que, en la nit, entràs 

en Contestinoble per avisar a l’emperador, cap. 414 
Oferint-se molt prest de venir ací per fer-vos reverència, cap. 415 
La molta temor que tenien dels moros e, d’altra part, molt gran alegria per veure la 

batalla, cap. 415 
Que y anassen e que y fessen tot lo que fer s’i pogués per restaurar-la, cap. 416 
Despertau la adormida sanch! Per dormir e fortificar la enemiga nació que 

prospera, cap. 417 
Alçau les armes e ànimos vostres per abaxar e aterrar aquest confús e perdut poble, 

cap. 417 
Suplicant afectadament tant com puch, ni sé desestimeu la vida per stimar la honor, 

cap. 417 
Aprés que Tirant hagué fet posar lo cavaller Sinegerus en terra per anar avisar 

l’emperador, ell féu posar en punt tot l’estol, cap. 418 
E Tirant féu posar la sua tenda dins lo pont, per guardar que negú no pogués passar 

sens voluntat sua, cap. 418 
Haurem prou de CCCC fustes ben armades per guardar que los moros no puguen 

haver vitualles, cap. 419 
E feu posar per guardar-la cinch-cents hòmens d’armes, cap. 419 
Ajustaren consell per veure quin expedient pendrien que no perissen, cap. 422 
Molts altres grans senyors los quals la istòria no recita per no tenir prolixitat, cap. 

422 
Trameteren al camp de Tirant hun trompeta per demanar salconduyt, cap. 422 
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Vullau anar ab aquestes fustes a la ciutat de Contestinoble per aconsolar e 
aconortar aquella qui té la mia ànima encativada, cap. 424 

Si yo·m partia de ací per anar a veure sa excel·lència, cap. 424 
Per mostrar la molta discreció que possehïa, aturà’s acort, dient-los que reposassen, 

cap. 427 
No vull més dir per no tenir prolixitat, cap. 429 
Corrien a la muralla per veure en lo port entrar lo tan desijat socors, cap. 430 
Demanà licència a l’emperador per recullir-se en les fustes, cap. 430 
Yo·l vos faré venir ací per fer-vos reverència, cap. 432 
Freturava ell de venir ací per conquistar l’Imperi, cap. 432 
Ve ací sol per fer-vos reverència, cap. 432 
Tirant anà a Contestinoble per parlar ab l’emperador, cap. 434 
E açò elles feyen com volien parlar a lur plaer per no causar sospita a la 

emperadriu, cap. 434 
Per donar-vos audiència e saber la causa de aquesta vostra venguda, cesse de més 

avant parlar-vos, cap. 442 

Ells seran davant lo meu camp lo més prest que poran per dar-me batalla, cap. 442 

E la virtuosa princessa fengí la festa molt freda per dissimular lo que era stat en la 
nit passada, cap. 442 

Volria e desige que per aleujar part de vostres treballs fos feta la concòrdia, cap. 
445 

E la reyna lo volgué acompanyar fins a la porta de la cambra per dir-li que, tan 
prest com fos scur, que per la porta de l’ort entràs, cap. 445 

Cavalcà lo rey de Sicília e lo rey de Feç ab molta cavalleria per acompanyar al 
virtuós Tirant, cap. 445 

Que vinguessen per cobrar la resposta que fer-los volia, cap. 446 

Los noms dels quals me obmet per no causar prolixitat, cap. 446 

Féu recullir los presoners en dues galeres e ell se recullí aprés per acompanyar-los, 
cap. 446 

E tot lo poble corria a la mar per veure los presoners, cap. 448 

Tirant demanà licència a l’emperador per anar al camp dels moros per fer-los 
passar en la Turquia, cap. 448 

Se posaren molt bé en orde ab singulars abillaments per fer honor als novells hostes, 
cap. 450 

Eren devallades a la plaça del palau per rebre’ls e fer-los molta honor, cap. 450 

Tirant, per fer major honor al rey de Sicília, lo posà primer, cap. 450 

Que u faria per contentar-lo, cap. 450 

Menjaven e dormien ensemps per cobrir la música que era passada entre ell e la 
princessa, cap. 450 
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Partiré molt prest per rebre la possessió per la magestat vostra, cap. 452 

Ab tot son exèrcit anà per rebre lo rey Scariano, cap. 454 

E per atényer més prest lo que desijava, volguera partir per anar a cobrar tot 
l’Imperi Grech, cap. 454 

E per atényer més prest lo que desijava, volguera partir per anar a cobrar tot 
l’Imperi Grech, cap. 454 

E tornaren a lurs posades per reposar, cap. 454 

Tramés-hi sos capitans e lochtinents per pendre los homenatges, cap. 456 

Los noms de les quals me obmet per no causar prolixitat, cap. 456 

Desige ésser ja tornat per dar repòs e remey a la mia fatigada pensa, cap. 458 

Ixquè fora la ciutat per rebre’ls, cap. 458 

Fóra stada contenta soferir-ne de majors per defendre-us dels vostres, cap. 461 

Desbarate y arranque los cabells del meu cap per sentir part dels treballs vostres, 
cap. 461 

Deliberà de anar a Contestinoble per ésser a la solemnitat de les sues bodes ab la 
princessa, cap. 463 

Mas besà-la tres voltes en la boca per mostrar-li major amor, cap. 463 

Sol yo us he deliberat scriure per guanyar les strenes de vostra benvolença, cap. 464 

Tramés lo seu stol que tenia en Contestinoble per pendre les illes, cap. 465 

Los pobles corrien a la muralla per veure l’estol entrar, cap. 466 

Venien ab ell per ésser en les grandíssimes festes que·s devien fer, cap. 467 

Pregà’ls que prestament cavalcassen per anar-hi, cap. 471 

Has mort a Tirant per matar l’emperador de Contestinoble, cap. 472 

En tal plant passà l’emperador la major part de la nit e, venint lo dia, anà a la 
sglésia per fer-li honor, cap. 472 

Rompam les nostres cares per fer major la nostra misèria, cap. 474 

Yo conech que la mia ànima del meu cors partir-se vol per anar allà hon és la de 
Tirant, cap. 476 

He pres del tresor de mon pare, sens licència e voluntat sua, per dar a Tirant 
perquè·s mostràs, entre los altres senyors de l’imperi, més rich e liberal, cap. 476 

Quasi mig mort, se volgué levar del lit per anar-se’n, cap. 477 

Jesucrist, qui volguist pendre mort e passió en l’arbre de la vera Creu, per rembre 
natura humana, cap. 478 

E crec que, per mi a salvar e per rembre tot l’umanal linatge del poder del diable, és 
mort lo Fill de Déu, cap. 478 

Dient-li moltes paraules de consolació e besant-la moltes vegades per dar-li conort e 
per reduir-li a memòria les lurs amors, cap. 479 

Dient-li moltes paraules de consolació e besant-la moltes vegades per dar-li conort e 
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per reduir-li a memòria les lurs amors, cap. 479 

Vinguessen tots los ecclesiàstichs, axí frares com capellans e monges, per fer les 
obsèquies dels defuncts, cap. 479 

Algun gran senyor se casarà ab ella de bona voluntat, e u tendrà a gràcia per ésser 
emperador, cap. 480 

Era partit de la mia terra per ajudar-li a cobrar tot l’imperi, cap. 481 

No era venguda per pus sinó per ésser a les bodes del meu germà Tirant, cap. 481 

E lo rey Scariano se pres a plorar per fer-li companyia, cap. 481 

Se abillaren molt bé per fer-li companyia, cap. 483 

Los noms dels quals me obmet per no tenir prolixitat, cap. 483 

Dix-li que fes posar en orde XXX naus per passar lo rey de Sicília en la sua terra, 
cap. 484 

Sis mesos havia stat en Bretanya per dar bon compliment a tot lo que l’emperador li 
havia dat càrrech, cap. 486 

 
9 per + infinitiu d’acció no feta 

Dites vespres, porien fer los actes que restaven per fer, cap. 67 

E restaren per passar lo pont XXII mília persones ensús, cap. 141 

No vull reste açò per dir, com tal regiment de capitania, cap. 153 

Anà a la cambra de la princessa e trobà-la que·s vestia, y Stephania vestida e per 
vestir, e asseyta en terra, e les mans no li volien ajudar a ligar lo capell, cap. 162 

Ab quin poder tan gran vénen e porten tantes donzelles casades i per casar, cap. 164 

Per ço, vull recitar los meus ja passats mals, mas no los qui són per venir, cap. 208 

Però partiu-vos tots los meus béns haguts e per haver, cap. 291 

Acabà de pentinar la una part e l’altra restà per pentinar, cap. 309 

E en fe de aquests e molts altres articles que lavors eren encara per venir, cap. 403 
 

1 per + infinitiu d’immediatesa  

E com staven de hora en hora per dar-se, per la extrema fam que tenien, cap.104 

 
3 per de règim + infinitiu 

Tirant se esforçava per no perdre lo violari, cap. 73 

Feren molt gran sforç per poder-lo matar, cap. 157 

Encara als altres qui per star-se de batalles hauran salut, cap. 161 

? 
Seran per tu, Senyor, defensats, ajudats e mantenguts fins per venir a la tua desijada 

glòria, cap. 147 
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per què i perquè (347 + 630)        

 

6 perquè substantiu  
La comtessa véu venir tants duchs, comtes e marquesos e tot lo consell del rey, e 

hoÿt lo per què venien, respòs la virtuosa comtessa e dix que era molt contenta, cap. 17 

Lo seu embaxador venia ab bon compliment de tot lo per què era anat, cap. 34 

Vinguam a la batailla e façam lo per què y som, cap. 67 

Lo cavaller, hoït lo per què venia, sens parlar-li mot tornà’s a levar lo barret del 
cap, cap. 68 

Yo fóra molt content que ara yo pogués executar lo perquè só vengut, cap. 80 

No us vullau donar fins que vejau lo perquè, cap. 310 

 
58 per què interrogatiu directe 

O mort cruel! Per què véns a qui no·t vol e fuigs als qui·t desitgen?, cap. 3 

¿Per què fas tanta desonor a la nostra sglésia, qui és casa de Déu?, cap. 33 

¿Per què vostra senyoria no parla axí bé de aquell tan famós cavaller lo comte 
Guillem de Varoych, del qual he hoÿt recitar de singulars actes?, cap. 38 

¿Senyora, per què m’o demana vostra senyoria?, cap. 57 

¿E per què has permés que un tan excel·lent senyor com era lo rey de Frisa, mon 
senyor, que vassall seu, ignocent de tal culpa, sia stat participant en la sua mort 
dolorosa?, cap. 79 

Senyor, per què vostra senyoria no dóna audiència ha aquest frare Simó de Far?, 
cap. 98 

E per què tant me enuiges?, cap. 103 

Per què u dieu?, cap. 119 

Per què la majestat vostra li furta lo seu propi nom de princessa?, cap. 121 

Ma filla, ¿per què vós no veniu sovint al consell perquè sapiau la pràtica que·n 
semblants afers és mester, com per dret e per discurs de natura sou més vividora que no 
yo, que aprés mort mia sapiau regir e governar vostra terra?, cap. 121 

O pare piadós! Per què voleu posar aguayts a la mia vida e al vostre repòs?, cap. 
132 

Sabeu per què die-u?, cap. 133 

¿Per què ha tan poch saber en vosaltres demanar ço que a vosaltres no pertany?, 
cap. 134 

¿Sabeu per què us ama?, cap. 138 

Per què Déu no·m féu a mi filla de l’emperador, e que vós fósseu Stephania e yo 
Carmesina?, cap. 138 

Per què vols ab tració matar I de[l]s bons cavallers del món?, cap. 157 
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Per què no·m servau lo guiatge?, cap. 161 

Per què m’apresonau tan cruelment?, cap. 161 

Per què tant prest te cuytes?, cap. 162 

¿Per què voleu incriminar la vostra honor ab tants grans crits?, cap. 163 

¿Per què no féyeu destapar les céquies axí com vós havíeu dit e haguéreu-los tots 
presos?, cap. 164 

¿Per què dins tu no és aquell verdader recort que·t cobres de discreta temor per 
dubte de infàmia, per no restar ab tal vergonya?, cap. 170 

Per què voleu tant ocupar lo vostre enteniment envers mi?, cap. 172 

¿Per què dubtes morir, que veus lo pare unit ab son consell contra la excelsa 
persona de sa filla?, cap. 178 

¿Per què fas tan cruels batalles contra mi ab pensa deliberada?, cap. 178 
__Ay, en beneit! Per què u voleu vós saber, què fa ma senyora?, cap. 189 

Per què no ve ab vós lo meu Ypólit?, cap. 189 

Per què dich yo aquestes coses?, cap. 192 

¿Per què·m liberàs de les mans de aquell virtuós e famós cavaller, lo senyor de les 
Viles-Ermes, puix sabíeu que la mort ab tan gran pena me era vehïna?, cap. 210 

¿Per què·m dolch ni dich aquestes coses en absència sua, que de mos ad[o]lorits 
clams no té ell gens de sentiment, car molt millor fóra hi fos ell present?, cap. 216 

O, senyora! Per què vol vostra altesa anar lla hon són aquests strangers?, cap. 224 

E sabeu per què lo y diguí?, cap. 230 

O, Tirant! Hon est tu ara? Per què no véns a mi, puix tan piadosament te cride?, cap.  

Encara que fos cosa morta, per què duptes venir a mi?, cap. 231 

Per què lo mal e lo dan no venia sobre mi, qui·n só stada causa, e vós fósseu delliure 
de aquests perills?, cap. 236 

Per què no manifestes lo que a tu fa dolre?, cap. 249 

Per què sospira vostra magestat?, cap. 262 

Per què·m voleu donar més pena de la que tinch?, cap. 266 

¿Per què vull ab tan supèrflues paraules encarir crim de tan gran legea?, cap. 268 

Doncs, per què tant tarde?, cap. 269 

Per què m’haveu fetes tantes rahons ab temeroses paraules?, cap. 277 

¿Per què has permès que los meus desaventurats ulls hajen pogut veure cosa que 
tots los vivents no han vist ni porien pensar que hun tal cars fos possible qui fer-se 
pogués, si donchs a la femenil condició no li és res imposible que de mal sia?, cap. 283 

O fortuna cruel! Per què m’has fet tant de mal que m’has fet veure tanta dolor?, cap. 
288 

Per què dexau morir aquesta senyora sens pietat?, cap. 288 

Per què no voleu hoyr les paraules de tots los vostres servidors que són ací?, cap. 
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291 

Per què temptes altre remey que mort a ta dolor?, cap. 295 

Per què l’as tant perjudicat?, cap. 299 

Per què m’à levada la sperança mia?, cap. 307 

Senyor, per què la senyoria tua laura en arena?, cap. 309 

O mísera de mi! Per què desige yo que lo meu pare vixqués, puix altra volta hagués 
de morir?, cap. 319 

O trists de vosaltres! Per què armes portau?, cap. 337 

Per què no vas ajudar al teu singular amich, al rey Scariano, que de tot en tot los 
moros li volen tolre la vida?, cap. 349 

¿Per què véns contra los seus manaments?, cap. 353 

E sabs per què?, cap. 354 

Per què forçau la mia trista ànima e lo dèbil e femenil cors a tants treballs?, cap. 
360 

¿Per què·m cal despendre paraules supèrflues sinó contentar la tua senyoria?, cap. 
366 

Per què·m cal tant parlar?, cap. 475 

Per què ara som fora de aquesta sperança?, cap. 480 

 
27 per què interrogatiu indirecte  

E yo he demanat a reys d’armes e ha arauts per què lo rey no s’era fet cavaller en lo 
temps de la guerra que tenia ab los moros, cap. 29 

E ab paraules molt agraciades me dix per què havia prestat lo meu cavall e les 
armes ha un fadrí de tan poca edat, cap. 57 

E dir-vos he per què: car negun cavaller, rey d’armes, eraut o porsavant que done 
consell no pot ésser jutge, cap. 64 

Amich, yo·t prech que·m vulles dir per què·t dols tant, cap. 108 
__No cur de axò __dix lo rofià__. Vós bé veu que yo tinch conill, qui és de major stima 

e deu preçehir al moltó, axí com la perdiu preçehïx al conill, per què li deu ésser feta 
honor, cap. 110 

Yo us prech per aquella amor que portau a la vostra enamorada, que·m digau lo meu 
capità per què stà tan trist, cap. 125 

No invoca sanct negú sinó lo nom de Carmesina. E yo, moltes voltes lo y dich, per 
què no invoca, ab lo nom de Carmesina, algun altre sanct perquè li ajude en les 
batailles, cap. 138 

E si·m demanes per què açò: com pens molts sien e seran als quals par ja temps de 
repòs, cap. 143 

Emperador entrà per la cambra e dix a Diafebus per què no desempatxava en 
metre’s a punt, cap. 146 
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Com véu tanta gent a cavall, demanà aquella gent per què staven tant a cavall, cap. 
148 

Los cavallers li demanaren per què se’n tornava, cap. 172 

E Tirant ab molta malenconia dix per què l’altre li guardava cortesia, cap. 189 

Si u feya per què era capità, que no u fes gens per tal rahó, cap. 189 

E vull-vos dir, vosaltres cavallers, per què sou infortunats en armes, e açò per cinch 
peccats, cap. 221 

E aprés que ací fom tornades, me fes dir e prometre lo que ara seria ben scusat si fos 
per dir, per què de dol la virtut me defall, com no puch mantenir ma lealtat, cap. 224 

La duquessa se acostà a ells e demanà a Plaerdemavida la princessa per què no era 
venguda, cap. 225 

E pensà en si, Ypòlit, que si li demanava per què no era tornat, que diria no haver-la 
hoÿda, cap. 249 

E la emperadriu demanà a sa filla per què havia fet Tirant tal cars de posar-se les 
mans davant la cara, cap. 292 

Axí mateix, pensà per què s’havia mès les mans davant la cara, cap. 292 

Per què les se havia posades davant la cara, cap. 293 

E més avant, per què no volgué aturar en lo palau, cap. 293 

No sé la mia mà per què en aquell cars se detingué de fer homey, no vull dir en qui, 
cap. 295 

E no sé per què demanes la mort, cap. 303 

E Tirant, impensat per què·l volia, prestament hi anà, cap. 321 

Lo sinestre de fortuna me ha portada a la fi de mos darrers dies e, verament, no és 
en mi que en neguna manera puga resistir contra les tues forces, per què pren e elegeix 
de mi, cap. 364 

E l’embaxador la pres del braç e, acompanyant-la, anant axí, la princessa li demanà 
per què li havia besada la mà tres voltes, cap. 415 

E lo gran avolot fon en lo palau e negú no sabia per què, cap. 416 

 
16 per què relatiu A.N.  

Deuria ésser molt reverit si los cavallers observaven aquell segons la fi per què 
fonch instituÿt e ordenat, cap. 1 

Senyor, que en negun temps me pugua lunyar de tu perquè pugua venir a la fi per 
què só creat, cap. 83 

La segona causa per què stan trists sí és per la gran morisma que·s vehen molt prop, 
cap. 117 

Aquesta senyora és de tan gran sentiment que coneixeria lo bon zell per què·s fa, 
cap. 151 

La rahó perquè los hòmens majorment volen ésser honrats és per tal que apareguen 
savis e virtuosos, cap. 195 
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Causa odiosa per què morí Tirant lo Blanch, cap. 291 

Que sabés la causa o causes per què Tirant axí cautelosament se era recollit, cap. 
293 

Com lo rey véu la causa per què lo juheu stava de voler lo matrimoni, cap. 310 

Mon senyor, clam-vos mercé dir-me la causa per què us n’estau, cap. 321 

Encara diu més, que la causa per què és tan fructífera aquella regió e tan temprada, 
cap. 330 

Senyor, façam una ordinació per què pugam més gent haver, cap. 333 

Atesa la fi per què yo suplicava, qui era en aument de la santa fe cathòlica, cap. 369 

Sols la causa perquè me n’alegre és que m’ha atorgat que per mà mia los cobres de 
mi ab molta amor, cap. 371 

E no confie de mi tan poch la senyoria vostra que possehesca tanta ingratitut que 
m’oblide la causa per què só tan obligada, cap. 424 

E considerant la causa per què ço és: per la gran crueldat de Tirant, cap. 431 

La causa per què foren allí aportats, cap. 459 

 
244 per què relatiu A.O.  

La mia tornada m’és incerta, si a Jhesuchrist serà plasent, e lo viatge és de 
grandíssim perill, per què ara de present vull satisfer a cascú de vosaltres lo bon servir 
que fet m’aveu, cap. 2 

E veig que les mies tristes dolors aumenten, per què poré dir que no·m resta sinó 
aquest miserable de fill en penyora de son pare, cap. 3 

Qui·ns ha dats quatre anys següents molt gran abundància dels fruits de la terra. Per 
què la senyoria vostra pot ací segurament estar, cap. 5 

Si ja no de la misericòrdia de nostre Senyor per mijà de ta reverència. Per què·t 
prech carament __si tens amor a Déu ni karitat en tu habita__ que hajes compassió de 
aquest afligit regne, cap. 7 

Serà gran dan que en tan gran joventut hajau ésser despossehït de la vostra real 
senyoria. Per què supplich a la excel·lència vostra que m’ajau per scusat, cap. 8 

Han obtessa gloriosa corona de martiri e triümphant glòria, confortat lo lur virtuós 
ànimo per la divina potència. Per què, pare reverent, me agenolle als teus peus e ab 
aquestes mies doloroses làgrimes te torne a suplicar, cap. 9 

No és ara temps ne hora per a poder-vos manifestar lo meu nom, car per què us 
prech que·m vullau prestar les armes que us he demanades, e açò us auré a gràtia 
singular, cap. 18 

A la vostra sanctedat mèritament s’esguarda haver pietat e compassió de les 
persones afligides, per què yo, adolorida comtessa, vinch a la vostra excel·lència a 
suplicar, cap. 20 

Donchs, senyor, puix sou pare de misericòrdia e de pietat, obtingua de la mercè 
vostra aquesta tan alta gràtia, per què yo e mon fill per a sempre restem obliguats a la 
senyoria vostra, cap. 20 
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Sentir les honors grandíssimes que·ls cavallers aconsegueixen en semblants fets 
exercint virtuosos actes, per què yo vull portar en ma companyia e tenir-lo en compte e 
stima de fill, e yo fer-li he tota aquella honor, cap. 21 

E ara en loch seu vull amar e honrar a son fill, per ço com a present altre bé no li 
puch fer. Per què us prech e us consell, virtuosa comtessa, que us ne torneu dins la 
vostra ciutat e que·m dexeu açí vostre fill, cap. 21 

E s’amagaria per los racons per fugir als perills de les batalles, perquè és de poca 
edat, e yo veig que ell fa tot lo contrari, cap. 22 

Havem venjades les nefandíssimes injúries e dans que·ns havien fets e és venguda 
tota la lur desferra en nostre poder. Per què yo vull e man que tota aquella sia 
repartida entre vosaltres, cap. 27 

Ab ajuda de vostres vassalls hajau cobrada tota la illa de Anglaterra e reduÿda en lo 
primer stament. Per què yo ara, en presència de tots aquests magnànims senyors, vos 
restituesch tot lo regne, cap. 27 

En lo principi fon poch stimada justícia per defalliment de caritat, per què fon 
necessària cosa e condecent que justícia fos tornada en sa honor, cap. 32 

Donen-li sentència de mort o de carçre perpètua, ab molts improperis que li són fets. 
Per què, fill, pots veure com és fort cosa rebre l’orde de cavalleria, cap. 36 

E tot cavaller jura lo jorn que rep l’orde de cavalleria que mantendrà de tot son 
poder tot lo que desús és dit Per què·t dich, mon fill, que és gran trebaill e fatigua ésser 
cavaller, cap. 36 

E lo cavaller qui no dóna compliment al que és obligat, met la sua ànima en infern, 
per què val més viure simplament que ésser obliguat en alguna cosa, cap. 36 

No us poria recitar, magnífichs senyors, la gran contentació que los meus hulls tenen 
de veure tanta gent de bé, per què us hauré a molta gràtia me vullau dir si veniu ara de 
la cort de mon senyor lo rey, cap. 40 

Lo teler del texidor no podia ésser fet sens ferramenta, per què era provat l’ofici de 
ferrés ésser més antich e deure precehir als teixidós, cap. 41 

Aquests hòmens de leys fan rics a si mateyx e destroeixen tota Anglaterra e tot lo 
poble. Per què yo man que stiguen açí en la manera que stan fins a demà, e aprés sien-
ne fets quartés e posen-los per los camins, cap. 41 

No poden atényer ne sentir la dolçor de la vostra desijada beatitut. Per què us 
suplique, mon senyor, puix vos só devota, que plàcia a la celsitut vostra fer obrir les 
portes, cap. 54 

Yo vull emitar a mon pare en la honor e virtut de cavalleria, vostra altesa no m’o 
deuria vedar, per què supplich a la sereníssima magestat vostra dar-me licència demà 
pugua combatre un cavaller a tota ultrança, cap. 56 

Conech verdaderament ell ésser digne de ésser cavaller, per què us prech me digau 
los seus actes quins són stats, cap. 58 

Feren seure lo gentilom en una cadira tota d’argent que era cuberta de canemàs vert 
e allí examinaren-lo si era per a rebre l’orde de cavalleria, ni de ses costumes, e si era 
coixo o afollat de algú de sos membres, per què no fos dispost per entrar en batailla, 
cap. 58 
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Pots veure com la tua mort o la vida està en ma libertat, per què mana a mi què vols 
que faça de tu: si vols vida o mort, cap. 60 

Lo comte Guillem de Varroych, del qual rebí aquest amargós orde de cavalleria! Per 
què fes de mi tot lo que bé·t vingua, que més stime bé morir que mal viure, cap. 60 

Un cors glorificat com és de la bella Agnés, e tan mala demanda jamés féu cavaller 
en lo món. Per què és de necessitat me doneu lo fermail de grat o de força, cap. 60 

E per quant a mi és dada la glòria __perquè ab mos innumerables treballs, enuigs e 
pensaments yo la m’é sabuda guanyar__ per què yo tinch a cobrar lo premi del temps de 
ma joventut, que he perduda, cap. 60 

Per ço com ell ha ordenat en son regne leys morals en aquest pas honrat de 
cavalleria. Per què no volria ésser blasmat dels bons cavallers que per aquest cars me 
poguessen reprochar per defalliment negú, cap. 63 

Yo li trametia la resposta per un altre semblant, laugerament se poria saber e la 
batailla no vendria a la fi que ell e yo desijam, per què façam axí que tornem al meu 
aleujament e yo dar-vos he una carta blanca, cap. 64 

Admés a ecclesiàstica sepultura sens spressa licència de nosaltres, per què 
declaram, puix n’és mereixedor, que sia soterrat e admés als suffragis, cap. 68 

E com nosaltres IIII, germans d’armes, siam desijosos de fer armes a tota ultrança, 
per què supplicam a la altesa vostra nos done licència de fer aquelles que a nosaltres 
sia ben vist, cap. 70 

Yo veig allí quatre gentils dames qui en la nit vos tenen companyia, per què no us 
cal més desijar, cap. 71 

E stant axí en la forma dessús dita, lo cavaller no·l podia sotssobrar, per què soltà la 
mà dreta de la acha e alçà-li la careta del baçinet e, ab lo cos e ab la mà sinestra, 
tenia’l fort enferriçat, cap. 81 

Per la tua infinida misericòrdia e pietat m’as volgut deliurar de aquest perill e de 
tots los altres. Per què·t plàçia, per los mèrits de la tua sacratíssima passió, me vulles 
dar victòria contra tots los meus enemichs, cap. 83 

A mi cové en tot cars del món de entrar esta nit dins lo castell, per què us prech molt 
afectuosament que digau al senyor mestre que·m faça obrir, cap. 98 

No·l tingau per tan foll que sens causa ell vulla entrar en aquesta hora, puix al matí 
poria entrar segurament. Per què tendria per bo que, guardades les portes, e dalt per 
les torres les guardes stiguen armats, cap. 98 

Yo, vehent la bona e recta intenció sua, lo y lohí per ço com la senyoria vostra és 
mereixedora de molta dignitat e honor exçelsa. Per què supplich a vostra altesa que 
algunes hores dispostes me vullau dar audiència, cap. 100 

Seria cosa que us tendria a més grat que si·m dàveu un regne, e de tota la vida mia 
vos ne restaré obliguat. Per què us prech ab molta amor que no m’o denegueu, e haja 
de vós tal resposta com de la vostra acostumada virtut se espera, cap. 101 

Senyor mestre, vós fos convidat ahir del meu singular amich Tirant, per què us prech 
vós dineu hui ab mi convit de camp, cap. 105 

Eren en l’entrada de l’hivern, que los frets e les pluges los començaven de enujar. 
Per què deliberava de levar lo camp e tornar-se’n, mas que altre any ell hi tornaria, 
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cap. 106 

Tirant li havia demanada licència, que se’n volia partir, per què a ell paria molta 
rahó que fos paguat del forment, cap. 107 

Per ço com la mort és comuna a tots e prest és passada, qui dóna fi a tots los mals. 
Per què, cavaller virtuós, supplicam a la tua noblea, yo e tota la religió, que·t plàcia 
stendre la tua generosa e victoriosa mà, cap. 107 

Lo mèrit spere haver de nostre senyor Déu en la altre món. Per què a honor, lahor e 
glòria del nostre mestre e senyor Déu Jesús, e de aquest sanct gloriós Johan Baptista, 
protector e defenedor de aquesta ylla, sots invocació del qual aquesta sancta religió stà 
fundada, done de bon grat tots mos drets del que yo tenia, cap. 108 

En semblant necessitat no trobaríem qui socórrer-nos volgués. Per què us supplich 
he us demane de gràcia que prengau tot lo que volreu del nostre tresor, cap. 108 

E per ço se diu aquell refrany vulgar: là i va la lengua, hon lo cor dol__. Per què, 
senyora, la vera e leal amor que Phelip vos porta no pot tembre res, cap. 109 

Per què de açí avant yo só contenta de complir tot lo que per la majestat del senyor 
rey, mon pare, me serà manat, cap. 111 

És fora de totes les passades errors e reduhïda a la bona part per hon se havia de 
mostrar la vostra gran discreció. Per què ara de continent me’n vaig a parlar ab lo 
senyor rey per dar-hi presta conclusió, cap. 111 

Tirant, senyor, yo confie molt en la vostra gran noblea e virtut, per què yo pose tot 
aquest fet en vostre poder, cap. 111 

Té més desig e voluntat de servir la senyoria vostra que a totes les princesses del 
món, per què supplich a la merçé vostra, agenollat axí com stich, de voler-lo besar en 
senyal de fe, cap. 111 

Car cavalleria no és pus sinó donar fe de virtuosament obrar, per què, Ricart, 
dóna’m la mà e anem a morir com a cavallers e no stigam açí en tantes supèrflues 
paraules, cap. 113 

Ricart, negun bon jutge no por bé res determenar si no hou primer les parts per què 
no·s pot fer si Tirant no y és present, cap. 114 

Moltes altres coses virtuoses que per lo món de ell triümphen, per què us deman de 
gràcia que per la fe, amor e voluntat que sou tengut a Déu e a cavalleria, cap. 115 

Los cavallers entesos, seria dat lo premi, honor e glòria a vós, per lo millor cavaller 
de tots. Per què us prech he us requir com a cavaller, cap. 116 

La gran morisma que·s vehen molt prop, tement perdre los béns e la vida e, lo menys 
mal, ésser catius en poder de infels. Per què la necessitat requir que la altesa vostra e 
de la senyora emperadriu façau la cara alegra a tots los qui us veuran, cap. 117 

Caygut per contraris cassos, sàpia sostenir les adversitats de amor ab virtuós ànimo. 
Per què, alegrau-vos e davallau de aqueix loch de pensaments hon vos sou asegut, 
cap.119  

Car a mi par que totes les vies qui·m poden dar remey de salut me són tancades; per 
què no sé quin consell prengua a la mia fort desaventura, cap. 120 

Car bé sabeu aquell exemple vulgar qui diu: "Lla hon se fa foch, fum n’à de exir". 
Per què, capità senyor, puix teniu discreció, usau-ne, e en tot cars del món forçau 
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vostre voler e no vullau dar a sentir a negú les vostres passions, cap. 121 

Mitjançant la misericòrdia divina e la virtut del vostre braç vencedor, obtendrem 
gloriosa victòria. Per què us prech, capità virtuós, que us vullau dispondre en anar 
contra los enemichs nostres, cap. 122 

La majestat vostra no·m vulla de res preguar, sinó manar-me axí com al més simple 
servidor que la altesa vostra té, e açò us tindré a gràcia singular. Per què mane’m la 
majestat vostra quant li serà plasent, cap. 123 

E fóra fer-ne sacrifici a Déu e exemple al món, com tu sies un mal e reprovat crestià. 
Per què yo vull e man que Tirant, qui de present és capità nostre general, cap. 124 

Cavaller virtuós, molta compassió tinch de vós, del mal que us veig passar, per què 
us prech que·m vullau manifestar lo mal o lo bé que la vostra virtuosa persona sent, 
cap. 126 

No penseu que yo vaja vestida de aqueixa color que vos pensau, per què no tingau 
temor de dir-me tot vostre fet, car yo·l tindré tancat dins lo meu retret secret, cap. 126 

Per vós devia ésser represa en loch de mon pare per la molta fe e crehença que ell té 
en Vós. Per què seria digna cosa e justa que yo anàs als peus de mon pare, cap. 128 

Afectadament volen que en altres lochs trobar no·s deixen, sinó en aquells que a sa 
condició són conformes. Per què la mia ànima stà molt adolorida, cap. 129 

Tenia deliberat de despendre tots los dies de la mia trista vida en prosperar e 
augmentar la corona de l’Imperi Grech [...], per què, axí agenollat com stich, altra 
gràcia no us deman, sinó que ab les vostres angèliques mans, aprés la mia mort, me 
vullau vestir la mortalla, cap. 129 

E vós tantost vos sou mogut a ira intol·lerable. Per què us supplich ab molta amor, 
que vullau remetre totes aquestes coses a oblivió, cap. 129 

Diran les gents que Tirant lo Blanch morí per amors de la més bellíssima e virtuosa 
senyora que sia ni serà en lo món. Per què, senyora, supplich a la mercé vostra que us 
ne vullau anar e leixar a mi, dolorós, cap. 129 

Jamés permet que negú sia vençut qui a la sua altíssima majestat recorre, me 
asegura la victòria. Per què, senyor, la altesa vostra stigue ab ferma confiança que, ab 
ajuda de Déu, de tots vostres enemichs sereu vencedor, cap. 133 

Aprés de la gran mortaldat que has fet de les gents, has apresonat un petit infant, 
cunyat de nostre sobiran senyor lo gran soldà, jermà carnal de sa muller, e molts altres 
virtuosos cavallers. Per què·t preguam, de part de sa alta senyoria, que per art de 
cavalleria e de gentilea, e per aquella cosa que més ames en aquest món, si és dona o 
donzella, viuda o casada, cap. 136 

Aquest negoci toca més a mi que a tots quants sou, per quant só més acostat a la 
imperial corona; per què, yo consell, e vull que axí·s faça, cap. 137 

Molts senyors ne són venguts a menys, e vendran tots aquells qui de ella faran peu. 
Per què, mos senyors, lo meu parer és que per servey de la majestat del senyor 
emperador, e per repòs de tot lo imperi e de tota la república, no·ls devem dar pau ni 
treva, cap. 137 

Com sien encorreguts en les penes de gentilea e de cavalleria, volent pendre e 
ocupar ab violència lo títol e dignitat imperial, per què yo confie en lo divinal auxili, 
cap. 138 
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Lo gran donatiu que la celsitut vostra li à offert de la vostra noble persona. Per què, 
humilment e devota, vos regracie per part de aquell virtuós Tirant, cap. 137 

Molt admirat, que no he trobat negú de quants he interrogats que m’o haja volgut 
dir; per què hauré a gràcia singular a vostra altesa que·m doneu plena notícia què és la 
causa, cap. 141 

Prestament serem fora de tot lo imperi e no passarem tants treballs ne perill, ne 
freturarà tant fatigar les nostres persones. Per què, senyora, hoynt resposta de la 
celsitud vostra, aquella reportaré a aquell per qui só tramés, cap. 141 

No vingau en major error en reparar vostres errades en coneixença dels bons, e 
portar a mi a estendre la mia gonella damunt vostre menyscapte. Per què vull que siau 
cert en aquesta part no vull fer miracles en resucitar un altre Làtzer, com féu 
Jhesucrist, cap. 146 

Car no és justa cosa ni rahonable que yo degua amar aquell qui·m persegueix de hoy 
capital en brogit de semblant guerra, car de guerra null temps no procehex amor. Per 
què·t notifich que per les mies mans tens a morir de mort amargosa, cap. 148 

Estant ab aquesta ira tingueren consell en quina forma porien dar mort a Tirant, 
perquè fon deliberat que lo rey de Egipte, per ço com era molt entés e en les armes més 
destre que negú []... agueren de acort que ell vingués al camp dels crestians , cap. 148 

Aprés fuy mogut de devoció, aní a Sanct Jaume de Galícia e passí per tota la 
Hispanya. Per què só de parer, perquè vostra querela fos més justa, en vostre 
enteniment fantasiàseu de ésser enamorat de la princessa, nostra senyora, cap. 151 

Si yo agués feta alguna obligació de paraula o per scrit, en tal cars hauria loch la 
tua demanda. Per què yo, Tirant lo Blanch, en nom de nostre Senyor e de la sua 
sacratíssima Mare, e de madama Carmesina, defenent mon dret, ma honor e fama, 
accepte vostra requesta, cap. 152 

E si no u feu, ¡ab quanta vergonya vostra haveu verificat les mies profertes e les 
prophecies que de ací sortiran! Per què vergonya o ira és e serà prou venga e 
contentació del meusperit, cap. 154 

Car sol per la virtut de la vostra vista tenim la batailla dels turchs per vençuda." Per 
què, senyora, despertant-me só venguda açí per dir a vostra altesa que, si us volíeu, en 
breu poríem los nostres desigs contentar, cap. 155 

Senyor, temeroses són les donzelles hoynt nomenar guerra e majorment batailles. 
Per què demane de gràcia a la majestat vostra que no·m vulla denegar una gràcia que 
us demanaré, cap. 155 

Quina és, donchs, la causa que ell demana a mi guiatge de seguretat? Per què li 
podeu dir que pot bé venir segurament, encara que yo no tinga poder de guiar-lo, cap. 
159 

Quina és, donchs, la causa que ell demana a mi guiatge de seguretat? Per què li 
podeu dir que pot bé [...] car lo senyor emperador ni yo no sabem que ell haja fet negun 
defalt, per què ell mateix se porta la seguretat, cap. 159 

Dóna-li glòria en aquest món e vida reposada. Per què, senyora, en la celsitut vostra 
no és aquell verdader recort que de temor vos cobre, fugiu al pas stret que la magestat 
vostra promés, cap. 161 

Mas per prechs d’Estephania has obtesa aquesta amorosa gràcia, dexant-me 
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cremada per digna amor. Per què·t prech te vulles contentar de la gràcia que has 
aconseguida en gran càrrech e culpa, cap. 163 

La dolor me aumentà en tanta quantitat que donava torns per lo lit com fa lo malalt 
qui stà al pas de morir e no troba lo camí. Per què, dellibere de amar Ypòlit ab cor 
verdader, cap. 163 

E volen dir que del regne de Túniç han agut més de LXX mília ducats. Per què deveu 
pensar quanta glòria seria a tots nosaltres e lo profit gran que cascú de vosaltres 
reportaríeu, cap. 163 

Nosaltres som dotze naus y tres galeres y ells són XXXIII naus grosses, les majors e 
millors de tota Gènova, e més, porten quatre baleners e dues sageties. Per què tots vos 
donam de consell no vullau donar del cap per les parets, cap. 164 

Dubte tinch gran, no m’abellís la vista de alguna de aquestes donzelles e que tan 
plasent me fos, segons la mia edat, e·m contentàs los cinch senys corporals, per què yo 
hagués a dexar lo noble exercici de les armes ab la honor ensemps, cap. 172 

Los bons cavallers vos incriminarien de desleal e afeminat, e a mi de engan, car 
dirien yo ésser stat enganadora de les vostres forces e virtuts. Per què us plàcia voler 
mirar los nobles fets dels cavallers antichs com lur principi fon bo e la fi fon mala, cap. 
172 

Vostra honor e fama e vullau perdre la glòria de tantes victòries que haveu obteses e 
podeu obtenir. Per què no és bona cosa que per una donzella vullau perdre tant de bé, 
cap. 172 

No·ns deuríeu jamés voler bé, sinó que lo apetit natural, qui us força, que no 
guardau dret ni envés. Per què us prech, per lo molt bé que us vull, que no sia dona ni 
donzella que us puga fer errar, cap. 172 

No resta la mia ànima no·n passe grandíssima dolor per los perills grans que·n les 
armes se costumen seguir. Per què suplich a la immensa bondat de Jesucrist que us 
done honorosa vida e paraís aprés de la mort, cap. 172 

Recitant en lurs evangelis que Jesucrist, com resuscità, primer aparegué a dona que 
no a home. Per què, rahonablement seria la dona de major excel·lència, conexent la 
divina bondat que per la molta virtut de vosaltres éreu merexedores de tanta honor, 
cap. 173 

E ací se mostra l’ome que tira a son semblant, del que és format, e no pot jamés 
donar sinó del que té. Per què és bastantment provat la dona ésser de major dignitat e 
excel·lència que l’home, cap. 173 

Paraules te dich missatgeres de l’ànima e del cor. Per què·t suplich vulles anar a 
veure a l’emperador, e no sàpia que a mi sies vengut primer que a ell, cap. 175 

E de tot perill és quítia, e yo que·m sent molt bé, per què us prech que l’aneu a 
veure, car de la vostra vista molt se n’alegrarà, cap. 176 

Però, senyora, yo us diré com serà: ja haveu vist com la senyora princessa me ha 
manat que yo vaja per exercir lo meu ofici, per la gran sperança que en mi tenen, per 
què m’és forçat de anar. E com sia allà, si ell stava dins hun ventre de peix, yo·l ne 
trauré e trametré'l-vos, cap. 177 

De tants magnànims reys com ha en lo món, qui·m desigen haver per muller, e yo 
tostemps ho he denegat! Per què, ara és demesiada cosa pensar en tal cars, car 
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mostraria que só tornada folla o he perdut de tot lo sentiment, cap. 179 

Yo no y poria fer bon juhí si primer no hoïa les parts, per què us prech, ma filla, que 
prestament sàpia vostra intenció, cap. 180 

E a mi par que tot home deu tenir temor de la mort, per ço com és ultimum 
terribilium passar de aquesta vida en l’altra e, com l’ànima és del cors exida, lo cors 
resta en gran menyscapte. Per què, fas conclusió que saviesa vol tant dir com de totes 
coses senyor, cap. 181 

Pert lo ànimo de empendre res que de honor sia, qui ab perill se haja atényer, ans és 
hun gran covart. Per què dich que saviesa no deu ésser acomparada ab ardiment, cap. 
182 

E al cavaller que no té ardiment, més li valria la mort que la vida. Per què·s mostra 
que més val ardiment que saviesa, e ab ell no·s deu acomparar, cap. 182 

Los sants confessors foren los savis qui per alta contemplació obtingueren la glòria 
de paradís. Per què clarament pots veure que prou rahons t’e fetes fundant largament 
ma intenció, cap. 182 

Axí com se lig en los Actes dels apòstols. Per què, suplich a la magestat de mon 
senyor l’emperador, com veja la mia justícia molt clara, hi vulla donar presta 
declaració, cap. 182 

E ardiment stà dins lo cor e, si gens lo tocau, prestament se mor e lo cors és perdut. 
Per què li deuen dar per curador a saviesa, que·l guarde de tot mal, cap. 183 

E la excel·lència vostra sia en recort d’ací avant que negú no pot atényer la glòria 
de paradís sinó per saviesa. Per què, suplich a la magestat de aquell magnànim pare e 
senyor meu que no vulla haver sguart al meu poch avisat enteniment, cap. 183 

Prengué mort e passió en l’arbre de la vera Creu per donar a nosaltres la eterna 
vida. Per què, clarament se mostra que ardiment no haguera bastat en fer hun tan gran 
fet, car sabut és que saviesa és do de natura, cap. 183 

E si lo cor dorm, los altres membres no·s mouen ni tenen gens de sentiment. Per què, 
bé par clarament que lo corés senyor de tots los altres membres, cap. 184 

E per ço diu lo vulgar que ardiment és cap e principi de totes virtuts, car altrament 
l’ome no seria res stimat. Per què·m par que haja prou dit e copiosament provat tot lo 
que dir s’i poria, e sens ardiment no·s pot atényer la glòria, cap. 184 

De aquella totes les virtuts que lo cors pot possehir prenen principi e fonament, e 
sens aquella no són res __ axí com lo sol de qui prenen lum tots los planets e les steles e 
il·lumina tot lo món, axí és saviesa que senyoreja totes les virtuts e resplandeix per tot 
lo món, per què és dit gran senyor, cap. 186 

Com a catiu lo crim que has comès és civil, no merexes punició, puix complit has lo 
que t’avien manat. Per què yo fas mon vot solemne, a Déu e a tots los sancts, de no 
tornar jamés en la mia própia terra fins sia stat en batalla, cap. 204 

Seria molt difícil pogués desijar major bé que la sua amor, per què he proposat de 
fer tal vot com hoyreu, cap. 206 

Tinch vergonya de recitar-les. Per què·m par que sia justa cosa que yo, qui done les 
leys e fas servar aquelles als altres, cap. 208 

E tots los qui lo contrari faran, sien tenguts per heretges e foragitats dels béns que·s 
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fan en la sancta mare Sglésia. Per què·s deuen guardar les dones e donzelles, qui la fe 
prometen, que no la rompen, cap. 211 

En aquell cars yo seré dita justa remuneració menor que·l treball, per què senyor, 
faça la mercé vostra que yo sia conservada en la amor del meu Ypòlit, cap. 214 

Necessària cosa és, si voleu que vixqua, que mudeu la vostra cara e que no siau 
desconexent vers mi. Per què us suplich, encara que de mi acabat remey no spereu 
atényer, cap. 217 

Donant lum en lo món de crestianíssim senyor ab les vostres operacions fundades en 
fe, sperança e caritat, per què podeu ésser cert de la sdevenidora glòria, cap. 219 

E la major glòria que yo puch atényer és en poder heretar a mos parents e amichs, 
car per heretat mia no vull pus sinó lo cavall e les armes, per què la altesa vostra no 
tinga tant treball en fer-me rich, cap. 224 

E aprés que ací fom tornades, me fes dir e prometre lo que ara seria ben scusat si 
fos per dir, per què de dol la virtut me defall, com no puch mantenir ma lealtat. Perquè, 
senyora, suplich a la excelència vostra que yo no reste perjura ni siau causa de mon 
dan, que hauré de ésser mal ab lo duch e ab Tirant, car del meu mal no y guanyareu 
res, puix yo us confés mon peccat, cap. 226 

Tinch dubte que la mia desaventura no·m done passions de donzella mortal. Per què 
us prech que no·m vullau tolre lo que dar no·m poríeu, car vós li podeu dar robes, 
joyes, per vostra gentilea, e diners per a despesa, cap. 228 

Pensant en los turchs com he vista vostra magestat, no he comprés lo que dit me 
haveu, perquè suplique a la altesa vostra voler-me dir què vol que faça, cap. 229 

En aquest cars yo·m despulle la temor e vergonya e abrigue’m de amor e pietat, per 
què us prech que anem sens pus tardar e veja yo aquest cors glorificat, cap. 233 

Y ell e tots nosaltres haurem part de la boda, per què és de necessitat que prestament 
tots siam en punt e armats, cap. 234 

Car forçat és que de amor no spera hom de sa senyoria altre bé sinó trebaills, 
congoxes e dolors; e a un plaer, cent dolors ne aconsegueix hom. Per què yo loaria que, 
aprés que siau guarit e aguéssem complits nostres vots que fets avem, tornàssem en 
nostra terra, cap. 234 

E lo major desig que tinch en aquest món és la vostra salut car, sens aquella, en lo 
meu imperi libertat no pot ésser atesa. Per què us prech, capità virtuós, que si amau la 
vostra vida ni la mia, que us vullau confortar, cap. 237 

E lo dia que ell finirà sos dies tots serem perduts e de nosaltres no serà feta menció 
neguna, per què tu est digne de gran reprenció, cap. 238 

Com yo sia stada causadora del vostre mal, axí com ho ha permès la despiadada 
fortuna. Per què, demane de molta gràcia a la senyoria vostra que·m vulla perdonar, 
cap. 240 

E açò es lo que a mi fa dolre. Per què us prech, donzella, si mon bé desijau, vos 
plàcia voler-me dir tot lo que és de bé o de mal, cap. 240 

Quin crim diu que yo he comés, sinó que he amat a sa altesa? Per què la suplich que 
per lo mèrit no·m sia dada pena, cap. 242 

La qual era de més valer e fóra stada vera si lo cars tan desaventurat no·s fos seguit 
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en la persona de Tirant... Per què·t prech, la mia germana, tu·m vulles dir tot son ésser 
ni si tem perill de mort, cap. 244 

Passe més avant del que a les gents és manifest, que en mi les erres, jatsia grans, 
atenent en la edat en què só posada, me fa duptar lo significat de tes paraules. Per què, 
duptosa de tal meneg, te prech me vulles dir qui és aquel qui t’à fet tant allenegar de 
dir-me lo que m’as dit, cap. 255 

E tant com més virtut la persona poseheix, tant és per los altres més amada. Per què, 
senyora, puix la fortuna mia tan poch me ha acompanyat, senta yo aquesta glòria de 
aquest graciós do, si de la altesa vostra seré amat, cap. 259 

Car si yo la tenia, la daria a vostra altesa, en qui seria mils spletada, per què us 
suplich que la cobreu, cap. 262 

Conech com a home de bon sentiment li haveu coneguda la calitat, per què us 
promet, a fe de gentil dona, que tots los dies de ma vida vos seré tan parcial e favorable 
com és Plaerdemavida a la princessa, cap. 263 

Puix ella ama a altri, yo do senyal de ma persona lansant lo meu cors de aquesta 
torre avall o en la profunda mar, ab los peixos, fes companyia. Per què us prech, 
virtuosa senyora, vos plàcia que los meus ulls vegen la mia dolor, cap. 269 

Car si los miserables de vostra altesa seran hoÿts, alguna volta aconseguiran 
remissió de sos defalts. Per què us suplich vullau obrir les vostres piadoses orelles als 
meus tan justs prechs, cap. 270 

E axí la vull yo guardar tant com a la tua senyoria serà plasent. E ara és atés lo 
temps que poràs haver plena notícia de mi, si t’ame, car de huy avant yo·t vull dar 
premi de l’amor que has portat. Per què reposa ab bona sperança, yo·t clam mercè, e 
la mia honestat vulles haver per tan cara com la tua, cap. 271 

E crech per mos peccats jamés ne veuré la fi. Per què us hauria a molta gràcia que, 
ans de ma trista partida, yo pogués sentir part de alguna sentilla de aquella singular 
glòria, cap. 274 

Que·m tinch a lunyar davant la tua mercé ab los pensaments que tinch, més que dir 
no sabria. Per què·t prech a present que lexem aquestes rahons, per ço que 
l’emperador no pense neguna cosa de mi, cap. 275 

Han feta atényer a mi ésser digna de perdó e la culpa me tragués de engan, sabent 
que stimes virtut e avorreys infàmia e tens cobdícia de honor, per què·t suplich que 
aquella no desempares, cap. 279 

Car tinch per foll qui en aquesta present vida se percassa la ira de Déu e de gents. 
Per què, senyor Tirant, si a les dues hores tocades volreu ésser en loch secret, poreu 
veure tot lo que dit vos he, cap. 283 

No sou stat en vostre recort ni haveu pres sustància neguna de què la vostra persona 
ne pogués més valer. Per què us suplich que vullau pendre lo que los metges manen que 
prengau, cap. 290 

Senyores, puix fortuna no ha consentit que yo us pogués mostrar per speriència la 
bona voluntat que us tenia, per què us prech que vullau pregar a Déu per mi que me 
haja mercé, cap. 291 

E les tues orelles haurien ferea de hoyr lo desorde de tanta amor sens comparació 
que al negre has mostrada, per què·t seria millor morir per reviure de honesta fama 
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que no, vivint, morir en eterna infàmia, cap. 295 

No só pogut morir en les forts batalles dels turchs e ara morré sens poder fer 
resistència alguna. Per què no morí en la fort batalla del senyor de les Viles-Ermes, 
cap. 297 

Som ara en temps ni en hora de tenir moltes rahons, sinó recórrer al divinal auxili, 
per què suplich a la misericòrdia del meu senyor Jhesucrist que vulla haver mercé de la 
mia ànima, cap. 299 

Per la divina Misericòrdia só arribat en Barberia. Per què prech a la senyoria tua 
que·m vulles tenir per recomanat, cap. 301 

E les mies mans són restades ubertes e steses devers la luna, per què demostra que 
yo, ab ajuda de la divina Potència, tinch de conquistar tota la Barberia, cap. 301 

Ell no devia voler dona qui d’altri fos possehïda, e encara, que la tenia prenyada, 
per què li consellava que en sa casa no volgués tenir ni criar fill d’altri, cap. 301 

Tu deus ésser més desijós de la mort que no ésser desposeÿt de la sposada, la qual ve 
de tan gran e alta sanch. Per què·t man e consell que te’n vages ab ton senyor, cap. 301 

Qui les te donà no tenia gran pietat de tu, ni crech, com les rebist, no dormies ni les 
tues mans no devien star ocioses. Per què·m par haver bé suficientment provat com tu 
deus ésser destre en les armes e sabedor en les guerres, cap. 303 

Pens en la dolorosa batalla que havem perduda, e pensant encara en les piadoses 
làgremes de tots aquells qui són stats morts o ferits en la trista batalla. Per què de 
present te prech com a fill que hajes compassió de la mia misèria, cap. 303 

Car de ma adolorida pena que sent, mort me representa. Per què·t prech, gentilome, 
que per ta virtut me faces cert quina és la causa qui t’à mogut de posar la tua persona 
en tan gran perill, cap. 305 

E forçadament tinch a creure, segons los senyals que en tu·s mostren, que est crestià 
savi e discret, e de tant ànimo que no tens dubte de tot lo poble morisch. Per què·t 
prech, axí com aquell qui est virtuós, cap. 307 

Quants embaxadors vénen en presència mia, que sien de prínceps, han de pendre del 
que m[i]ls alte, tant com ne vullen. Per què·t prech que prengues tot lo que vulles, car 
com més pendràs, més ne seré content, cap. 309 

No havent-me plagut amor axí com me plagué, no passara yo tals penes. Per què·m 
clam de amor o de la mia ignosència, qui és stada causa de aquestes dolors, cap. 312 

E com dia e nit te veja lamentar, pensar pots que torna en gran dan de la tua noble 
persona, car certament enujada deuries ésser de lansar tantes làgremes. Per què, 
senyora e vida mia, vulles dar fi a tota manera de dolre, cap. 314 

Leví-li aquesta spasa e l’adzembla, qui era carregada del més singular vi que yo, 
grans dies ha, haja vist. Per què·t suplich, senyor, que·m vulles dar licència que puga 
parar taverna ací, cap. 315 

E és pròpia cosa e necessària als cavallers sobre los seus gloriosos actes, per què·s 
disponguen a fer senyalades coses, car les virtuts conserven la excel·lència del stament 
universal, cap. 317 

E si neguna cosa a la mercé vostra passa per la fantasia, de vergonya, a mi sia 
atribuït e no a vós, per què us plàcia ésser favorable per la part mia, cap. 320 
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Manifestant la erra de tos mals que per la tua mà sangonosa són stats comesos, per 
què, a menys pèrdua de ta honor e fama, al que la tua lengua a mi demana, sia cosa 
impossible bonament se pogués fer, cap. 321 

E yo bé conech, capità senyor, que jamés bastaria a premiar-te lo gran servici que 
m’has fet, per què suplich al nostre Mafomet que te’n vulla retre lo premi, cap. 322 

Encara que no sia suficient premi al que tu tant vals e merites, per què·t suplich, 
senyor, que·m faces gràcia de voler ésser senyor de aquesta terra, cap. 322 

Tota hora que tu volràs sperimentar, conexeràs quanta és la mia amor e fermetat. 
Per què cavaller virtuós, obre los ulls e veja lo teu cor sentit lo que dich ho faré ab 
major voluntat que tu pensar no pories, cap. 324 

No deu elegir la mort sinó per vàlua que més que la vida dignament s’estime. Per 
què suplich, senyora, a la senyoria vostra vos plàcia rebre lo sanct babtisme de la 
sancta e verdadera ley crestiana, cap. 325 

¿Què restarà de present lo món, de cavallers axí despullat, que la persona real de 
tanta justíssima querella defensor ne protector no trobe? Per què dich a tu, capità 
virtuós, qui est cap de la secular potència, cap. 327 

La reyna que s’és feta crestiana, yo de bon grat vull seguir les sues virtuoses obres. 
Per què·t prech que·m vulles dar lo sanct babtisme e que vulles ésser ab mi germà 
d’armes, cap. 327 

Hun crestianíssim e devot cavaller y pot entendre, en tal manera que lo rey ne restà 
molt content y aconsolat, per què, ab la devoció que ell venia al sanct babtisme, per 
obra del sanct Sperit ell comprengué tant nostra fe com si tota sa vida fos estat crestià, 
cap. 327 

Yo tinch notícia verdadera com la secta de Mafomet és molt falsa e reprovada, e tots 
los qui en ell crehen van a total destrucció e damnació. Per què us prech e us man, com 
a bons vassalls e germans, vos vullau batejar ab mi e fer-me companyia, cap. 329 

Que la senyoria vostra era moro e enemich de la nostra santa ley crestiana, me fés 
jurament de moro que seríeu ab mi germà de armes, per què us suplich que ara de nou 
me torneu a fer altre jurament, cap. 329 

Volta temtar de paciència a Tirant si li abelliria la corona del regne, per què 
delliberà de fer-li una semblant requesta, cap. 330 

E la persona grossera no té sinó amor d’ase, que no ama sinó tant com veu e a 
tantes com veu. Per què, cavaller virtuós, com lo teu sentit excel·lexca tots los altres 
sentiments, de necessitat se ha de concloure que posehexes més amor que tots los altres 
cavallers del món, cap. 331 

Car no ignora la senyoria vostra que verdadera amor no consent en moltes parts 
ésser partida, car no·s poria fer sinó ab violència, ofenent a la qui ama. Per què, 
senyora, suplich a la altesa vostra que vullau obrir los ulls del vostre clar entendre, 
cap. 332 

Jamés no·t poria premiar les grandíssimes honors e serveys que de tu he rebuts, per 
què suplich a la inmensa bondat de nostre senyor Déu que·ls te vulla premiar en molta 
honor, cap. 333 

E a Tirant dolia-li’n molt lo cor com ell no s’i podia trobar e veya cascun dia que 
perdien molta gent, per què dix al rey, cap. 335 
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Demà serà lo dia que tots porem guanyar grandíssima honor e fama, per què suplich 
a vós, senyor, e a tots los altres prech e amoneste, cap. 340 

Ara poca admiració serà no tornem a les dolors primeres, car més és a nosaltres 
perdre hun home que ells mil ne perdessen, per què yo fas vot solemne que tant com yo 
aturaré en aquesta terra, de no donar treves ni pau a negú, cap. 341 

Quant més dech perdonar al qui ame e desige servir més que a tots los hòmens del 
món! Per què, senyor germà, la senyoria vostra pot star en segur de mi que si la vida 
no·m lexa, cap. 343 

E per la mort de aquest, serà destroÿt tot lo poble morisch. Per què prech los meus 
companyons e germans que ploren e lamenten la mort del nostre senyor natural, cap. 
346 

Són stats vençuts per la tua pròspera mà, no jamés cansada de matar moros. Per què 
suplich a la tua alta senyoria que, per amor de aquella sereníssima donzella que tu 
ames e adores, que hajes dolor e compassió de la senyora de aquesta ciutat, cap. 351 

Lo nom de nostre senyor Déu Jesucrist hi sia benehit, adorat e glorificat. Per què, 
donzella, molt me tendria per ignorant e de poch saber que una donzella, ab ses 
fengides paraules e ab al·legacions de philòsofs, poetes e doctors sants, me hagés a 
decebre e fer-me mudar lo meu sanct e bon prepòsit, cap. 356 

Déu no·m perdonarà! Per què·t dich, cosín germà, tu deus viure e yo morir, cap. 368 

Manifestaré molt prest que la mia amor aumentarà en tu en tanta quantitat que serà 
plaer a tu e a tots los que desijen lo teu bé e honor. Per què, obre los ulls de l’intel·lecte 
e regonex-te, dóna loch a la rahó, desvia e refrena lo desijós apetit de anar en terra 
stranya e vulles despendre lo temps en tals cavalleries, cap. 368 

E com per speriència hajes mostrat la tua molta gentilea e liberalitat, tinch conegut 
quant pots ne vals. Per què, la mia senyora, yo·t regracie tant com puch ni sé la tua 
molta amor, cap. 371 

Vincle de caritat e d’amor és molt singular, retent deguda honor a la magestat de 
l’hom e a la bonesa de les dones, per què posa scilenci en la ira tua, cap. 372 

No és sotsmesa a la cega fortuna, sab reparar los dans passats e provehir a aquells 
qui·s porien seguir. Per què a fe de cavaller promet e jur per lo Déu eternal e gloriós 
Jesucrist, e per la creu a mi donada quant fuy creat novell cavaller, de satisfer-te en 
doble e més que no has perdut, cap. 374 

E no sabem elegir coses honestes e útils e cahem en errors de les quals no·ns podem 
defendre sens divinal adjutori, per què la necessitat requer que la superior part 
intel·lectiva predomine ab sapiència les vanes e folles cogitacions, cap. 376 

Vos aparelleu a la batalla, la qual sens dubte serà en total destrucció vostra e 
exelçament de la fe crestiana. Per què, si de savis reys volreu stendre vostra fama, 
ensiguiu lur consell, recordant lo nom de Tirant, spantable a les vostres orelles, cap. 
385 

Fa fer gran provesió de naus per portar vitualles per socórrer a la magestat vostra. 
Per què, senyor, suplich a la excel·lència vostra que li vullau perdonar com tant ha 
tardat lo socors, cap. 390 

Tirant havia perdonat a sa muller e a tots los habitadors de la ciutat de Montàgata, 
qui era sua, per ço com lo senyor d’Agramunt los volia tots tallar a peces, per què ella, 
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ab son bon enginy e gran discreció, los restaurà, cap. 392 

Treballà ab continu studi com poria pendre la ciutat que tenia assetjada, per què 
tots dies feya tirar ab trabuchs e ab bombardes grosses a la muralla, cap. 394 

Que hun any ha que tenim assetjada aquesta ciutat, que no la havem poguda pendre, 
per què só de parer que tots devem morir o pendre-la, cap. 394 

Contínuament lo atribulava e li dava pena inculpant-lo de poca amor que portava a 
la princessa. Per què Tirant, en aquest temps, durant lo siti, féu fer una mina molt 
secretament, cap. 394 

Car en aquell instant li fon presentat en lo conspecte seu los grans e amarchs 
infortunis en què eren posats, e de la captivitat del duch de Macedònia, cosín germà 
seu, e dels altres parents e amichs seus, per què caygué en terra com a mort, cap. 399 

Vench nova a Tirant com en lo port de Contestina havia arribades sis naus de 
genovesos molt grosses, per què de continent hi tramés Melchisedech e donà-li prou 
dobles, cap. 401 

Que tots fossen a la ciutat de Contestina ab totes lurs armes e lo necessari per a la 
guerra, com ell los hagués mester. Per què, de continent que hagueren rebudes les 
letres, tots se meteren en punt lo mils que pogueren, cap. 401 

Aprés és stat certificat com lo soldà e lo Gran Turch han levades a l’emperador totes 
les terres, les quals Tirant havia conquistades, per què té deliberat, ab tot lo major 
poder que porà, de anar e passar en Contestinoble, cap. 406 

Cavaller, yo tinch molt gran consolació de la gran prosperitat del meu germà Tirant, 
Per què yo só content ab molta amor de valer-li dels béns e de la mia persona en tot lo 
que sia aument de son bé e honor, cap. 406 

Aprés li recità l’estament en què l’emperador stava, per què era de gran necessitat 
que prestament lo socorreguessen, cap. 408 

E d’altra part me ha dat lo regne de Túniç, per què yo só molt obligat a ell, cap. 409 

Car, com partí de Contestina, se’n portà ab si molts frares e capellans e dos bisbes 
per intenció de edificar sglésies e monestirs. Per què, de continent que fon en la ciutat 
de Trogodita, féu preÿcar al poble que·s fessen crestians, cap. 409 

E per ço les gents no coneixien pare, sinó mare, per què eren la menys noble gent 
del món, cap. 409 

Se veya desesperat com se trobava en aquella illa deserta e no tenia manera deguna 
de tornar a Tirant, per què preposà secretament, sens sentida de sos companyons, de ell 
anar tot sol a la cova hon era lo drach, cap. 410 

Té deliberat demà per lo matí de ferir en l’estol dels moros, per què és de gran 
necessitat que prestament ajusteu tota la cavalleria qui és dins la ciutat, e tots los 
conestables e caps dels hòmens de peu, e ordenau vostres batalles e posau cascuna en 
lo loch que deu star, cap. 414 

E traurà de captivitat tanta cavalleria qui està en poder dels infels e tant poble 
crestià qui està en perill de renegar la fe de Jhesucrist. Per què, senyor, de continent 
serà complit lo que·m mana la magestat vostra, cap. 414 

Tirant és vengut ab molt gran stol e és al port de Troya. E té deliberat, demà de matí, 
de férir en les fustes dels moros, per què és de necessitat que tots vos poseu en orde e, 
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cascun capità ab la sua gent, se pose en la muralla, cap. 414 

E hagueren molt gran plaer com los dix de la venguda de la reyna de Ethiòpia, e 
majorment la princessa, per ço com li havien dit que era molt bella e virtuosa, per què 
desijava haver molt sa amistat, cap. 415 

Vingués a notícia de les gents e que lo seu cors no fos cremat o donat a menjar als 
cans. Per què de continent ella pres orpiment que tenia per a fer tanquia e posà’l en 
una taça d’aygua e begué’l-se, e lexà uberta la porta de la cambra sua e despullà’s e 
mès-se al lit, cap. 416 

E l’altra, qui no és closa, és devers lo realme de Tàrcia. Per què Tirant féu la via de 
la part que no era closa, cap. 418 

E que si ell era viu, que no us oblidaria. Per què, senyor, stau ab bona confiança, 
que ab lo divinal auxili ell vos darà victòria de vostres enemichs e us farà recobrar tot 
l’Imperi Grech, cap. 420 

Senyor, la magestat vostra deu saber com tenim forniment en la ciutat per a tres 
mesos y, encara, per a quatre si mester era. Per què, senyor, no dubte la magestat 
vostra que, ans que aquestes vitualles sien despeses, cap. 420 

Lo més dubte que teníem era que les vitualles no·ns fallissen, per què·ns haguéssem 
a dar per fam, cap. 421 

Hun cors ab tanta perfecció com és de ma senyora no deu ésser posseït sinó per la 
vostra molta virtut, qui sou font de bondat e de tota cavalleria. Per què, jermà e senyor 
de mi, digau-me si la senyoria vostra volrà manar algunes altres coses, que, aquexes e 
totes altres que dir e fer-se poguessen per neguna persona humana, cap. 424 

Que no és expedient algú a nosaltres fer resposta alguna [...] Per què suplich a les 
senyories de tots, que us tinch com a germans, que·m vullau consellar la resposta que 
fer-se deu, cap. 427 

Car sol en yo pensar aquelles la mia ànima n’està alterada; per què suplich a la 
celsitut vostra no les me faça dir sta nit, cap. 432 

Ab aquells suspirs e gemechs que los verdaders enamorats solen lançar, que l’ànima 
li travessaven. Per què, senyora, molta rahó té vostra magestat de amar-lo en lo 
superlatiu grau, que no crech jamés sia stat, cap. 432 

Com més dóna, més té, car jamés res li fall per la gran liberalitat sua. "Per què, 
senyora, suplich a la magestat vostra que no vulla pensar en res qui de passió sia e, 
cap. 432 

E per ço, germana mia, ara tinch notícia que en lo passat temps, com stàveu en la 
servitut mia, me dàveu bons consells e yo no·ls conexia, per què d’ací avant yo vull star 
a consell e ordinació vostra, cap. 433 

La sperança certa que tenim, sols per vostra venguda, ésser prestament deliurats e 
defesos, exalçant vós la nostra corona, aumentant nostra prosperitat y honor. Per què, 
considerant haver dexat lo camp, aquesta vostra secreta venguda no deu ésser sens 
alguna causa o necessitat de imperial consulta o consentiment, cap. 441 

Fer deliberació alguna ne retre resposta sens licència ne exprés manament de la 
magestat vostra, per què us suplich que sia de vostra mercé que en lo sacre consell 
vostre sia ben vist e determenat lo que fer-se deu, cap. 442 
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E per tot lo consell fon delliberat ésser lo millor partit lo que la magestat vostra me 
ha dit que negun altre. Per què, ma crehença és tal que la Providència divina ne vol a 
axí dispondre en confermar de tots la voluntat, cap. 445 

E del prudent savi s’espera millor pensar lo que ans pensat no havia, seguint lo 
consell de prudència humana. Per què, virtuosos barons, no siau admirats si la 
resposta vos ha tant tardat, car yo he volgut consultar la magestat del senyor 
emperador de la vostra embaxada, cap. 446 

Restituir e posar en domini vostre totes les terres per ells ocupades e detengudes en 
tot l’Imperi Grech. Per què, magnànim senyor, si a la magestat vostra serà plasent dar-
me licència, yo partiré molt prest per rebre la possessió per la magestat vostra e 
recobraré, per força o ab grat, tot lo qui·s pertany a l’imperi, cap. 452 

Nós stimam que, encara que dat-vos haguéssem tot l’imperi, fos suficient premi al 
meréxer vostre ne en lo que nos haveu servit. Per què nós, de present, vos volem fer 
donació de tot l’imperi en nostra vida, a vós e als vostres, cap. 452 

Me mana que yo·t reta la ciutat en pròpia persona de la magestat imperial e·m té per 
quiti de la promesa fe e homenatge que de mi tenia. Per què, ara de prescent, te ret e·t 
liure les claus e suplich a la tua gran senyoria que·m vulla acceptar per vassall, cap. 
459 

Tramés hun correu molt cuytat a l’emperador, significant a sa magestat com lo cèsar 
stava molt mal, que los seus metges no li podien dar remey algú, per què·l suplicava fos 
de sa mercé que y trametés molt cuytadament los seus, que en dubte stava que y fossen 
a temps, cap. 467 

Axí mateix, Senyor, me ajudeu e e·m conserveu en la fe, en la qual com a cathòlich 
crestià vull viure e morir, y·m doneu la gran virtut d’esperança, per què, confiant de la 
infinida misericòrdia vostra, encés de caritat, plorant y planyent los meus peccats, 
confessant, loant, beneint e exalçant lo vostre sant nom, sperant y demanant vènia e 
absolució, alt en paradís pervinga a la eterna beatitut e glòria, cap. 468 

Mas suplich a vostra excelsa senyoria que no us dexeu de viure, per què, en premi de 
la molta amor que us he tenguda, siau en recort, cap. 470 

Car yo conech que la mia ànima del meu cors partir-se vol per anar allà hon és la de 
Tirant. Per què us prech a tots que·m façau prestament venir lo meu pare confessor, 
cap. 476 

Ans he despès la major part del meu temps en vanitats i en coses inútils a la mia 
ànima, per què·n deman vènia e perdó a nostre Senyor e, a vós, pare, condigna 
penitència, cap. 476 

Yo só stada aquella desaventurada de la casa imperial qui no haguí compassió de mi 
mateixa de la dolor que sostenir havia. Per què, fortuna desigual, no·m tingues tant a 
noves, cap. 477 

Dels passats treballs havien obtès benaventurat repòs si la fortuna ho hagués 
permès. Per què negú fiar no deu en les mundanes prosperitats perquè al millor punt 
defallen, cap. 479 

E aprés mort d’ella, restarà senyor, e per ventura tractarà mal los strangers, qui 
som nosaltres ací heretats. Per què yo só de parer que seria bo que féssem hu de 
nosaltres emperador e que tots li ajudàssem, cap. 480 

Aquest tal heretaria molt bé a tots los altres. Per què us suplich que cascú hi diga 
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son parer, cap. 480 

E més avant veig que la princesa lexa hereva sa mare de tot l’imperi. Per què, yo no 
veig que més s’i puga fer, que atesa la amistat antiga que tots sabem que Ypòlit té ab la 
emperadriu, cap. 480 

Grans senyors com són en l’imperi ne defendre aquells dels enemichs infels qui són 
circumveïns de l’imperi. Per què, senyora, suplicam e consellam a la magestat vostra 
que·l vullau pendre per marit e senyor, cap. 482 

Com sia en tal edat constituïda que no só per haver infants e daria molt mal exemple 
de mi, per què suplich a les senyories vostres que·m tingau per scusada, cap. 483 

No és possible poder-lo vós regir ne conservar, ans de necessitat se iria a perdre o 
teniu a pendre marit, per què, senyora, altra volta vos suplicam e us demanam de 
gràcia que façau lo que us consellam, cap. 483 

Les senyories vostres que no·m consellaríeu cosa que fos contrària a mon bé ni a la 
honor mia, per què yo·m pose soltament e líbera en les mans de les senyories vostres, 
que façau de mi e tot l’imperi com de cosa vostra, cap.483 

 
263 perquè causal  

Nodrint los infants de pocha edat en lo exercici militar perquè en les batalles fossen 
forts e animosos, Pròlech 

La dignitat militar deu ésser molt decorada, perquè sens aquella los regnes e ciutats 
no·s porien sostenir en pau, Pròlech  

Almenys feu-me gràcia que yo vaja ab vós perquè us pugua servir, cap. 3 

Donà tots quants diners li eren restats al scuder, perquè l’havie ben servit, cap. 4 

Pres en si molt gran ira e inflamat de gran supèrbia perquè algú havia tengut gosar 
d’enujar-lo, cap. 5 

Si no perquè sou tan vell e portau l’àbit de Sanct Francesch, cap. 9 

Millor fóra que ab dubtoses paraules temptat haguésseu ma volentat, perquè a mi no 
plau ni vull que negú de tots vosaltres entre per mi en la batalla, cap. 16 

Vol destroyr al qui enguana, que de la sua adversitat alguna part no mostra perquè 
aquell a qui prospera contra ell[a] no s’arme, cap. 17 

He oferta la mia persona en perillosa conquesta, e açò perquè eternament ma fama 
revischa, cap. 20 

Stava malcontenta del rey perquè no li havia volgut donar son fill, cap. 24 

Almenys, si ell no podia anar, que la comtessa no li fallís, perquè era de gran 
necessitat perquè ella rebés la reyna e li mostràs la pràtiqua e costum de Anglaterra, 
cap. 27 

E perquè era dona de gran linatge e de gran discreció, lo rey li volia fer aquesta 
honor, cap. 27 

Com lo rocí fon davant la font e véu l’aygua, acostà-s’i per voler beure e, perquè 
tenia la falça regna en l’arçó de la çella no podia, cap. 28 

Lo dia de sant Miquel passat, en la ciutat de París, perquè aquell dia era stat fermat 
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lo matrimoni lo rey feya gran festa, cap. 29 

Donant-li compte del temps que ha despès en aquest món sens fruyts de bones obres! 
Perquè, senyor, puch dir a la mercè vostra, com yo só stat en la cort de l’emperador, 
cap. 31 

E foren nomenats milles e açò perquè foren mil, tots fets cavallers en un temps, cap. 
32 

E d’altra part, deu ésser afable e graciós en totes coses, e comunicable a totes gents 
de qualsevulla condició que sien, perquè gran treball e fatiga és ésser cavaller, cap. 32 

Perquè lo cavaller és tengut defendre la Sglésia, car altrament seria perduda e 
tornaria a no res, cap. 33 

Cavaller, yo no·m spante pas de les tues menaçes, perquè açí tu no·m pots fer sobres, 
cap. 34 

Los sperons daurats que lo cavaller calça tenen molts significats, car l’or, qui és tant 
stimat, se met als peus, perquè lo cavaller no deu stimar que per aquell haja de fer 
tració, cap. 35 

Aprés li deu ésser levada la manyopa de la mà sinestra __perquè és defensiva__ 
perquè fon participant en lo que havia fet la dreta, cap. 35 

Aprés li deu ésser levada la manyopa de la mà sinestra __perquè és defensiva__ 
perquè fon participant en lo que havia fet la dreta, cap. 35 

Perquè cascú deu conéxer per a quant l’ànimo li basta, cap. 39 

Servint aquella de tot mon poder perquè no sia reptat per los bons cavallers, cap. 39 

E tots los de la companyia lo preguaren que poguessen anar ab ell, perquè tenien 
molt desig de haver notícia de la sanctedat de l’hermità, cap. 39 

No portant res d’or __perquè no era encara cavaller__ sinó al cap, cap. 41 

Havia un jardí molt ben arborat hon lo rey molt sovint entrava per deport, perquè 
era molt delitós, cap. 55 

Lo rey hi havia fetes posar per son delit, perquè prenia molt gran delit de veure-les, 
cap. 55 

Aquest serà lo millor cavaller del món o serà lo pijor, perquè serà poca sa vida, cap. 
57 

Però, perquè represa no sia de dones e donzelles e dels bons cavallers dignes 
d’onor, de bon grat yo consentiré, cap. 60 

Perquè ab mos innumerables treballs, enuigs e pensaments yo la m’é sabuda 
guanyar, cap. 60 

Vos demane de consell perquè só cert que sou pràtich entre reys e grans senyors, 
cap. 60 

Só content que ell ho sia, si al senyor de les Viles-Ermes plau, perquè és bon rey 
d’armes e darà la honor ha aquell qui la sabrà guanyar, cap. 64 

Les mànegues curtes fins al colze perquè no·ls torbassen en lo combatre, cap. 65 

Los reys d’armes, bon matí perquè no fossen vists de negú, cap. 65 

Taillaren rames de un arbre perquè lo jutge pogués star a manera de cadafal, cap. 
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65 

Nosaltres nos fem dos parts e posam lo cors enmig, les spatles unes envers les altres, 
perquè eren molt més que nosaltres, cap. 67 

Digueren al rey que sa magestat se podia bé anar a dinar perquè migjorn era 
passat, cap. 67 

E durà que era prop de mija nit la honor que li feren perquè no s’era desdit hi era 
mort fent armes, cap. 68 

Tirant venia de la ciutat perquè·s fehia brodar una roba de orfebreria, cap. 68 

Deliberaren de anar en Roma l’any passat perquè era la sancta perdonança del 
jubileu, cap. 68 

Relluïen molt per lo sol qui·ls dava, e perquè les havien parades en una poca de 
altura, cap. 68 

E a la reyna, perquè és dona, feren-li una poca reverència de genoll, cap. 68 

Lo rey fon molt content per dues coses: la primera perquè Tirant e los de sa 
companyia eren valents hòmens, cap. 71 

La segona perquè tan prestament havien en sa cort trobat cavallers qui·ls havien 
deliurats, cap. 71 

E feren abaixar un poch la gàbia perquè les donzelles poguessen tocar, cap. 71 

Les tiretes no·s pogueren rompre perquè eren de cor de cànem, cap. 71 

Que valer no se’n podia perquè los ossos eren romputs, cap. 71 

Aquest cavaller qui és açí restà tancat dins una cambra perquè Tirant lo·n pregà 
molt, e tots se pensaven que fos ell, cap. 72 

Moren envergonyits perquè no saben la pràtica ni lo estil de les armes, cap. 72 

Ja speraven per rebre’l perquè havien vist mort l’altre cavaller, cap. 72 

Tirant ha agut de grans ventures perquè és molt destre en les armes, cap. 73 

Tramés-lo a casa de son pare e mare perquè li fallien los diners per posar-se en 
orde de les coses necessàries, cap. 74 

L’afavoria molt fer-ne enuig a Tirant, per ço com li havia mort lo alà e perquè avia 
combatuts los IIII cavallers que ell ab altres los volien combatre, cap. 80 

E donà molt gran colp perquè era molt pesat, cap. 82 

Lo a[l]tre escut és per a ell, perquè y ha tengut esment, cap. 85 

Lo orde de la Garrotera me plau molt perquè és stat constituhït ab virtuoses leys, 
cap. 97  

Les altres se detenien voltejant dins mar perquè de terra no fossen vistes, cap. 98 

Cavaller virtuós, perquè tinch conegut la molta amor que·m portau e los treballs que 
haveu sostenguts per voler obtenir lo que de mi desijau, cap. 98 

Féu recollir tota la sua gent e féu dar vela a les naus, fahent la via de Barut, perquè 
sabien que lo soldà era aquí, cap. 99 

Estaven ab congoixa perquè·ls fallien les vitualles, cap. 99 
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Tirant de aquests afers yo no clouria res sens voluntat de ma filla, perquè a ella té 
de servir, cap. 101 

Tinch deliberat, ab lo divinal auxili, de anar en companyia de Tirant a la sancta 
perdonança del sanct Sepulchre de Hierusalem e, perquè conegut no sia, no vull portar 
ab mi sinó un gentilom, cap. 101 

E perquè la vida e mort mia està en les mans de nostre senyor Déu volria que, ans de 
ma partida, vós, ma filla, fósseu col·locada en matrimoni, cap. 101 

Volia haver major experiència de Phelip, perquè no·l tenia prou conegut, cap. 104 

E la reyna féu molta honor a Tirant e preguà’l que volgués tenir per recomanat al 
rey, perquè era home de delicada complexió, cap. 104 

Spere que haja fet aleujar la nau, perquè tinch dupte que ab lo gran càrrech que té 
no s’obra e que·s perda lo forment, cap. 104 

La segona, que dos gentilshòmens meus se’n vajen en companyia vostra, perquè de 
necessitat tenen a parlar ab lo senyor, cap. 104 

Féu aparellar de menjar per al mestre e a la religió, perquè sabia que u havien molt 
mester, cap. 104 

E més, lo supplicà que fes posar en orde los molins, perquè havia bon temps que no 
havien mòlt, cap. 105 

Lo mariner restà molt content perquè ell ho tenia per cert, cap. 105 

Lo mestre e Tirant de la posada partiren anant regoneixent la ciutat, perquè Tirant 
volgué veure e saber per hon escaramuçaven ab los moros, cap. 105 

se aturà un poch perquè no temia que de negú pogués ésser vist, cap. 106 

Tirà devers la ciutat e no·l gosaren seguir, perquè stava molt delitós ab lo folguar e 
no·s leixava pendre, cap. 106 

Lo mestre féu tancar tots los portals de la ciutat perqué negú no pogués exir defora, 
cap. 107 

Com los perills sien molts e les amargues dolors que passades havem, perquè de 
ansiosa temor tremolen los nostres ossos, cap. 107b 

No t’est mostrat gens ésser cavaller pereós, perquè bé·t podies scusar a les batailles 
e combats de la mar e de la terra, cap. 107b 

Perquè no vull renegar a mon Déu e a mon Creador, só fart de bastonades e freturós 
de viandes, cap. 108 

Hauria ésser homeyera de la mia persona, que seria forçada de fer actes de gran 
desesperació perquè a mi és semblant que més val star sola que ab mala companyia, 
cap. 109 

Ells reposaren allí per alguns dies perquè venien molt enujats de la mar, cap. 109 

Un collar de or obrat en París molt bell e de gran stima perquè y havia en ell 
engastades moltes pedres fines qui eren de gran vàlua, cap. 109 

Ab tot axò bo seria que lo philòzoph lo ves, perquè sabria dir què és lo que val, 
cap.110  

Lo qual no volgué pendre sou ne acostament de negú perquè deliberava de anar a 



 Joanot Martorell, Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch   
 

934 

son plaer, cap. 112 

Donaren molta lahor als dos, perquè cascú havia husat de molta gentilea, cap. 114 

Donà licència lo rey a totes les fustes, ecceptat les de son fill Phelip perquè volgué 
que anàs ab ell per veure la reyna sa mare, cap. 114 

E perquè en Cicília no havia tanta gent, passaren en Roma, cap. 116 

E per la gran calor que fehia __perquè havia stat ab les finestres tancades__ stava 
mig descordada, cap. 117 

Fon ferit en lo cor ab una flecha que li tirà la deessa Venus perquè mirava la filla de 
l’emperador, cap. 118 

Diafebus, vehent lo vergonyós comport que Tirant feia conegué la causa perquè 
Tirant reprenia a tots los de son linatge, cap. 118 

Rahons de conort que fa Diafebus a Tirant perquè·l veu pres ab lo laç de amor, cap. 
119 

En aquest instant vengué lo emperador e cridà a Diafebus, perquè li plahïa molt lo 
seu comport, cap. 119 

E perquè anaven molt prop de la emperadriu, pres del manto de Tirant, cap. 119 

Confiant en la glòria de vostres mèrits, no podent-vos manifestar los perills que 
seguir-vos porien, perquè ell los ignora, cap. 125 

Perquè, yo tinch compassió de la vostra noblea e virtuosa persona, tinch deliberat 
donar-vos consell de salut, cap. 125 

Mas obrí la mà, e de part de dins que la y besàs, perquè besant dins és senyal de 
amor e besant defora és senyal de senyoria, cap. 125 

Tinch gran dupte que aquest cavaller no tingua en si alguna gran passió, o que no·s 
penida perquè és vingut açí per ésser tan luny de sa terra, cap. 125 

Era en strem rica perquè era port de mar e cap de mercaderia, cap. 126 

Ella lo deu amar perquè és virtuós, cap. 127 

Com la princessa repassà a Tirant perquè la havia requesta de amors, cap. 128 

Prest fon Tirant ab lo genoll en terra, e açò per quant era donzella qui servia a filla 
de emperador. E més, perquè era donzella de gran stima, cap. 129 

Posassen fama que lo hu de ells volia forçar una dona, l’altre perquè havia furtat, 
l’altre perquè no volia paguar lo que havia pres, cap. 133 

Posassen fama que lo hu de ells volia forçar una dona, l’altre perquè havia furtat, 
l’altre perquè no volia paguar lo que havia pres, cap. 133 

E açò diem perquè ve molt cuytat, cap. 134 

Hon és lo senyor emperador? Perquè molt me tarda que·l volria veure per demanar-
li albixeres, cap. 134 

No pogué més comportar lo duch de Pera que parlàs més lo duch de Macedònia, 
perquè·s volien mal per causa de la princessa, cap. 137 

Açò se esdevé perquè la supèrbia és contrària a tot bé, cap. 137 

Per dreta rahó hauria de ésser aquell, majorment perquè só obedient a vostra 
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merçé, cap. 138 

Lo soldà, perquè tenia bon cavall, atengué un poch primer que lo foch pleguàs al 
pont, passà, e molts altres aprés de ell, cap. 141 

Les tues virtuts, encara que no sien en notícia de les gents, fan a tembre, perquè saps 
salvar a tu mateix e als teus, cap. 142 

Que ningú no li menta, e perquè seria legoter [adulador] lo qui no deu aver temor ni 
deu sperar haver res d’altri, cap. 143 

De tota la cosa pública, perquè sia notori e manifest a tot lo món com aquests mals 
cavallers e infidelíssims crestians hajen pres sou dels infels, cap. 146 

Emperò perquè a ells sia càstich e als altres exemple, pronunciam e sentenciam, 
donant per traÿdors a tots los crestians que açí són presents, cap. 146 

Serviu-vos un poch de les mans, stenent-les envers mi en senyal de victòria, perquè 
al millor cars no us falguen, e haureu feta bona electió, cap. 146 

En negun cars del món no accepteu la batailla perquè no us porà ésser profitosa, 
cap. 149 

Deixant tota longuea de paraules perquè pus clara speriènçia sia ver testimoni, cap. 
150 

E per ço u dich, perquè só stat en la sua terra anant en Hierusalem, cap. 151 

Lo ferro de largària de IIII dits, perquè no·s pugua rompre, cap. 152 

Com lo teu cartell sia tacat de vils paraules, no cur respondre, perquè de viltat ab tu 
no vull contendre, cap. 152 

E no gosau tornar en aquella perquè haveu agut glòria de ligar-vos ab nostres 
capitals enemichs, cap. 153 

Molts qui pujaren a cavall com si aguessen entrar en batailla, per ço com a moltes 
gents era plasent, perquè és vici natural dels hòmens se alegren de novella senyoria, 
cap. 153 

No·t vença la yra, perquè ell darà a tu salva del dret que ha, per bé no y sia tengut, 
cap. 153 

E dau crehença a la mia relació, perquè·m par que determenau en dar batalla, lo 
que no deuríeu fer, cap. 153 

E lo meu crim, qui és de haver socorregut a Tirant, és crim meritori perquè és de 
moneda, e deu ésser pres a la fi que·s fa, cap. 154 

E no pogué més dir perquè véu los turchs qui staven aparellats a la batailla, cap. 
156 

E los turchs se defenien maravellosament perquè y havia molt bona gent dedins, cap. 
157 

Lo qual de tots és stat molt plorat perquè era tan bo e tan virtuós cavaller, cap. 159 

L’emperador pregà molt als barons de Sicília que restassen allí ab ell, perquè ell 
trametria per lo seu capità que partissen aquella roba que presa havien, cap. 159 

No perquè axí sia, mas perquè volríeu que axí fos, cap. 161 

No perquè axí sia, mas perquè volríeu que axí fos, cap. 161 
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Emperò, totes les coses per vós fetes, acceptes són als meus ulls, restant en dubte que 
no l’haveu volgut acceptar perquè és stat meu, cap. 161 

La princessa, perquè anava plorant, no volgué tornar, cap. 163 

En lo port en aquell cars hi havia tres galeres, e perquè havien mostrada carena, e 
no pogueren anar ab ell, Tirant partí ab les naus, cap. 163 

E perquè y havia molt poca gent, prengueren-les totes, cap. 163 

E gran terror posareu entre ells perquè saben que haveu vençudes moltes batalles en 
la terra, cap. 164 

E açò ha fet per gran magnitat, per ço com hi porta sa filla e perquè no és anat 
jamés per mar, cap. 164 

La divina Magestat ha plagut donar-nos complida victòria de vosaltres, no perquè 
l’ànimo viril y sforçat vostre en res haja fallit, cap. 165 

Merexedora sou de molta pena perquè no amau e sabeu que sou amada, cap. 167 

Mas per lo gran ardiment que tenia, no dubtà de batallar ab la mort, perquè sabia 
que, morint, ell la mataria, cap. 182 

No fon axí, ans li féu senyorejar lo món Aristòtil ab saviesa, perquè li consellà que 
fes cremar tot lo que los seus havien guanyat perquè tinguessen voluntat de més 
guanyar-ne, cap. 183 

Que fes cremar tot lo que los seus havien guanyat perquè tinguessen voluntat de més 
guanyar-ne, cap. 183 

Legir libres de aquells qui més sàviament e virtuosa han vixcut en lo món perquè·ls 
pugam imitar, cap. 183 

E com la divina Providència creà l’ome, lo cor li posà enmig del cos perquè fos 
millor guardat, cap. 184 

E perquè cascuna de vosaltres desija obtenir la sua intenció, demà siau ací per hoir 
la sentència, cap. 185 

Tirant ho acceptà perquè no podia lo contrari fer, cap. 186 

E no dich yo les coses desús dites perquè hages dat a mi senyal d’esdevenidora 
dolor, cap. 187 

Que·l pregassen de part sua que lo seu nom volgués dir, perquè era molt desijat, cap. 
189 

E perquè Sperança era lo cap d’elles, féu principi a paraules de semblant stil, cap. 
189 

Emperò no diem que sien hun mateix bé, car segueix-se que alguns són nobles 
perquè devallen de noble linatge, cap. 192 

Deuen ésser molt stimats perquè fan més que lur natura no·ls atorga, cap. 192 

En esta sentència són concordes, perquè cové que les virtuts sien ligad[e]s, car ells 
digueren que qui posseheix una virtut, totes les té, cap. 192 

La terça és perquè se humilie a Déu e a gents, cap. 200 

Pres per la mà a Tirant, perquè li paregué de major auctoritat, en presència de tots, 
e dançaren per bon spay, cap. 201 
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E perquè lo teu molt meréxer me obliga de fer-te plaers e honors, com la tua noblea 
me haja request de anar a la tua nau, só molt content, cap. 202 

E moltes coses me vull deixar de dir per honestat de la mia lengua, perquè·m plau no 
haver-les fetes, cap. 208 

Yo he mester tenir virtut de paciència en haver-les hoÿdes, perquè a mi no plaen, 
cap. 208 

E si yo no amava a tu, seria dita benaventurada, perquè seria fora de tota passió, 
cap. 209 

Fins ací he treballat en conservació de la mia vida perquè en augment de la honor e 
prosperitat de la magestat vostra yo pogués treballar en servir aquella, cap. 210 

Molt me plauria saber-ho, perquè en son cas e loch servir-me’n pogués, cap. 210 

Entre mos mals, lo que més me atribula, [és] perquè no tinch poder de complidament 
mostrar a la celsitud vostra la infinida amor, cap. 210 

Ja tem los mals que a vós porien seguir, noble donzella, perquè só cert la mort sens 
dubte ab mi molt prest vol fer companyia, cap. 210 

Los quals dexaré de recitar perquè no és temps ni loch, cap. 213 

E perquè m’és forçat donar rahó de ma penosa vida, ab les mies mans fredes 
exugaré la mia cara humida de moltes làgrimes, cap. 216 

E lo que dich a la magestat vostra és perquè u conech en la alteració de la vostra 
cara, cap. 217 

E dexant la major part de mes paraules, perquè veig no tendria temps de poder-les 
recitar, cap. 217 

E aprés que ací fom tornades, me fes dir e prometre lo que ara seria ben scusat si fos 
per dir, per què de dol la virtut me defall, com no puch mantenir ma lealtat, cap. 226 

Té molts dubtes, per ço com és cors mortal, perquè tinch dubte que la mia 
desaventura no·m done passions de donzella, cap. 228 

E yo no vull més recitar de mos actes, perquè no pertany a donzella dir lo que ella 
desija ésser, cap. 229 

No sabia hon era, perquè lum en tota la cambra no havia, cap. 233 

Fon-li forçat de leixar-se caure, perquè los braços no li podien sostenir lo cors, cap. 
233 

Posà si mateix a perills de batailles tan sovint que fon destroÿt, perquè volia parlar e 
senyorejar, cap. 235 

Però de vostra altesa no·n tinch admiració, perquè dormiu sola e negú no us diu res, 
cap. 249 

E perquè lo misatger és tan fidelíssim e totes coses li poden ésser comunicades, te 
prech me vulles de tant treball scusar, cap. 250 

Perquè no vull que la ignorància del meu poch saber te sia manifest, callaré, cap. 
251 

Si ja no·m dieu la significança perquè són stats més tres que quatre, cap. 251 

Pens que a mi seria molt difícil poder contentar lo teu apetit perquè la tua sperança 
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tarda e vana és, cap. 258 

Féu-se venir de continent los metges e pregà’ls que·l fessen portar a la ciutat 
perquè·s sentia molt bé, cap. 258 

Emperó la emperadriu, perquè tenia algun sentiment, per una donzella sua de qui 
ella fiava molt més que de les altres, poques vegades se partia de sa filla com era en la 
cambra de Tirant, cap. 258 

E dient com ja·s levava del lit, perquè era de gran necesitat que la cama se enfortís, 
cap. 258 

La senyora vos mana que no ixcau de la cambra perquè no façau remor, perquè no 
ha prou contentes los seus ulls del seu delitós dormir en què stà, cap. 262 

Però no·m maneu partir-me de ací, perquè yo ignore si vénen per algun mal a fer en 
la vostra persona, cap. 262 

Car yo tinch gran dubte no us tolguen la lum de la vostra vida, perquè veig-vos 
embolicat en lo fanch de perpetual dolor, cap. 266 

E perquè la necessitat requir de no descomplaure-us ne enujar-vos per causa de la 
guerra, dissimul·len e fengexen no saber-ne res, cap. 266 

E la Reposada Viuda fon posada en gran pensament perquè Tirant no havia dada 
plena fe en les sues fictes paraules, cap. 269 

Per tos singulars mèrits te faran triümfar en aquest món y en l’altre, perquè 
treballes en aumentar la sancta fe cathòlica, cap. 275 

Que en aquesta reposada nit yo puga parlar ab la magestat sua, perquè·ns havem 
donades les mans, cap. 276 

Perquè tu est sola sperança de tot lo meu bé e·n les tues mans stà tot lo meu mal e 
bé, te deman de molta gràcia, cap. 276 

Yo·m callaré perquè no fretura gloriejar-me de aquella, cap. 277 

Encara que bé no les comprengués perquè la porta de la cambra stava tancada, cap. 
288 

E té poca sperança de vida perquè no té ni pot star en sobirana prosperitat, cap. 288 

E Plaerdemavida, perquè era donzella molt entesa e de bon sentiment, hagué molt bé 
compresa tota la intenció de sa senyora, cap. 293 

Moltes altres dolors semblants a la mia dexaré de recitar perquè yo veig que los 
antichs dans, cap. 295 

Com havent companyia me dolga menys perquè·m facen mísera sepultura, cap. 295 

Dexant-me de vanes paraules, perquè tenim la mort vehïna, cap. 299 

E perquè sou persona virtuosa, me dolch més de vós que de mi, cap. 299 

Posà’s hun poch a dormir perquè stava molt fatigada del treball de la mar, cap. 299 

Prech-te, crestià valerós, que no t’agreuges perquè est stat tan maltractat per mon 
fill, cap. 303 

E prech-te que·t vulles alegrar e conortar, perquè yo tinch sperança que per mijà teu 
yo dech ésser aconsolat, cap. 303 
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E de açò vos demane perdó, perquè·m só tant loat, cap. 304 

E aquell tenen per perdut perquè no saben si só mort o viu, cap. 307 

Les sues virtuts fan més stimar perquè en lo món no té par, cap. 309 

Li tramés aquell invencible Èrcules, perquè era cosa imposible per causa del gran 
ànimo que tenia, que li donàs les armes, cap. 309 

E per los moros ne fon fet molt extrem dol, perquè·s tenien tots per perduts e staven 
dient entre ells que més valia donar-se al rey Scariano, cap. 310 

Lo segon és de avarícia, perquè és lo més cobejós rey que en lo món sia, cap. 319 

E açò dich perquè no·m plau dir-te paraules qui t’agreugen, cap. 321 

Més te val ésser bon scuder que mal cavaller, perquè als hòmens envejosos de nostra 
pròspera fortuna més se enugen, cap. 321 

Més stimaria ésser serventa tua que senyora del món. Perquè la tua virtuosa 
persona és tal e de tanta gentilesa, que verdaderament est merexedor de molt de bé, 
cap. 322 

E perquè lo peccat meu vos he confessat, cap. 323 

Yo no u prench per aquexa part, sinó que u accepte com de hun pare e senyor, per 
què·t veig tan magnànim e virtuós que no pots fer sinó lo que has acostumat, cap. 325 

E sí m’ajut Déu, senyora, no u fas perquè la vostra gran bellea e molta virtut no sia 
a mi més en grat que de dona ni donzella, cap. 325 

Yo ame saviesa perquè és il·luminació de l’ànima, cap. 328 

Partiren del camp a peu e desarmats, perquè era prop de la vila, molt pacíficament, 
cap. 329 

Reverbera en la ciutat e regne de València perquè li stà de dret endret, cap. 330 

E per causa de açò entre ells havia de grans divisions, perquè·s trobaven armats e 
ab cavalls, e s’i feyen de grans morts, cap. 334 

Perquè stich tal adobat que no puch fer prestament la venja, cap. 339 

Volent-me restaurar la vida, de què tinch causa de més regraciar-te, perquè les 
coses que per sola virtut se obren de major premi són dignes, cap. 339 

La glòria de la sdevenidora victòria, de la qual no per mi, mas per tu, só alegre, 
perquè més honrada e major sia ta senyoria com de cosa de més stima liberalment 
seràs senyor, cap. 339 

Sinó que·ls fon forçat per la nit que·ls empedí, perquè feya gran fosca, cap. 340 

La causa de la mortaldat de tants moros fon perquè no eren tan ben armats, cap. 340 

E los crestians los dexaren de bon grat anar, perquè tenien desig de repós, cap. 344 

Mas en esta segona, perquè és stada molt dolorosa, cap. 345 

E si no perquè veig que la ira t’à levat lo seny e la rahó, guardaré la mia honor e 
fama, cap. 347 

Foren contents perquè al cors poguessen dar sepultura, cap. 347 

E no solament de vós lo merexch, perquè tant valeu, cap. 359 
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Lo teu exili congoxós ha permés lo inmutable Déu, perquè los fats han ordenat de tu 
que sies reyna de dos regnes, cap. 376 

Viu és Tirant perquè Déu no permet los mèrits resten sens guardó ni los treballs sens 
repòs, ni les penes sens delits, cap. 380 

Mas no és novella cosa al teu noble costum, perquè tostemps vers mi he coneguda 
molta virtut e amor, cap. 381 

Mas no·t desplàcia de matrimoni fer-me deliura, perquè contrasta la subjugació de 
nosaltres, cap. 381 

Fogiu de mi, castedat, honesta vergonya e temerosos pensaments, perquè les mies 
orelles, acostumades de ésser ubertes a les paraules de Tirant y lo meu cor de obeyr los 
manaments de aquell, és impossible li deneguen cosa que a Plaerdemavida, cap. 382 

Que les altres ans de aquesta no us són scrites perquè jamés libertat me ha consentit 
fer lo que devia, cap. 392 

E axí fon fet, perquè ells donaren son combat e arboraren scales per la muralla, cap. 
394 

No per socórrer, mas, perquè morint de tal strem de misèria e tribulació, fos fet 
deliure, cap. 394 

Tirant posseïu és lo meu nom, perquè de aquell no crech vos recordàsseu, cap. 398 

Yo us remet la culpa que de vostres falses openions en mi comença, ab aquesta sola 
condició: que prestament la africana terra de vostra presència sia feta vídua perquè 
aquesta deserta població, ensemps ab mi, siam fets abundosos de vostra desijada vista, 
cap. 398 

Portareu per bandera la sperança de certa sdevenidora victòria, perquè ni les 
vostres acostumades mans de ferir poden sinó vençre, cap. 402 

E lo rey Scariano dix que lo plaer seu fóra de anar ab ell, emperò, perquè conexia lo 
grandíssim socors que fer-li podia de molta gent, cap. 404 

E per ço la reyna se féu tants abillaments, perquè havia promés a Tirant que ella iria 
a les sues bodes e de la princessa, cap. 409 

Aquí reposà alguns dies e li fon feta molt gran festa perquè jamés lo havien vist, cap. 
409 

Hun petit casal en què staven quatre casats qui per lur desaventura eren venguts 
aquí habitar perquè eren stats excel·lats de la illa de Rodes, cap. 410 

E perquè tinch conegut l’estrem de vostre valer e la tanta virtut que de vós puc 
atényer, me ofir tota vostra e regracie a Déu de haver-me atorgat gràcia de venir en 
mans de persona tal que en virtuts no ha pa, cap. 412 

Tingueren-se per dit que se n’anaven ab lo guany, perquè havien molt guanyat, cap. 
418 

Car aquí han loch ira e enuig, aquí és lo pensament e l’afany, perquè, si les 
voluntats no són eguals, per força mancarien los desigs sotsmeteu tot lo passat a 
oblivió, cap. 433 

Prenia molt gran plaer en les rahons de la reyna perquè gran temps havia passat 
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que no se eren vistes e tenien molt de què parlar, cap. 433 

E perquè m’és forçat, la licència vos atorgue, que a ma voluntat jamés se fera, cap. 
445 

E perquè havem coneguda la molta virtut e humanitat de sa excel·lència, li volem 
ésser vassalls e servidors, cap. 449 

E perquè de açò és certa la sua predita grandíssima senyoria vos alegrareu, cap. 
453 

Molta gràcia que trametre vullau la senyora reyna a la ciutat de Contestinoble, 
perquè só cert que la mia princessa no té altre desig en aquest món sinó de veure la sua 
molta gentilea, cap. 456 

E per ço, capità, perquè tinch coneguda la tua molta virtut e discreció, accepte les 
claus de la ciutat, cap. 459 

Aquí foren millor acullits e festejats que en deguna de totes les altres hon stats eren 
perquè sabien que lo cèsar era cosín germà de Diafebus, cap. 459 

No faç menció dels meus afanys perquè·ls prengau en compte de amor, cap. 461 

Tots li feren grandíssima honor per lo seu molt meréxer e perquè sabien que era 
cosín germà del príncep Tirant, cap. 462 

E per quant la princessa, perquè era senyora de noble enteniment e discreció, en lo 
passat temps havia aprés de molts lenguatges per la pràtica dels strangers, cap. 463 

La popular gent s’esforçaven en festejar perquè veyen que serien posats en 
tranquil·le repòs e vida benaventurada, cap. 464 

E totes de bona voluntat se donaren al cèsar perquè solien ésser subjectes a l’Imperi 
Grech, cap. 465 

He deliberat scriure-us breu, perquè la mort no·m vol més porrogar, cap. 470 

Basta que yo plore e lamente, perquè aquests són mals meus, cap. 473 

Negú fiar no deu en les mundanes prosperitats perquè al millor punt defallen, cap. 
479 

Parlà lo rei de Feç, perquè era lo major del parentat, e dix semblants paraules, cap. 
480 

Yo tinch per bo lo consell del duch de Macedònia e loe aquell, perquè tots tenim 
mullers e, d’altra part, per la lexa de Tirant, cap. 480 

E prengueren comiat de la emperadriu, perquè gran part de la nit era passada, e 
anaren a reposar, cap. 481 

E perquè tenien concertat que lo rey Scariano splicàs la embaxada, ab sforç de 
animoses paraules féu tal principi, cap. 481 

La magestat vostra no stà bé axí, sens companyia, perquè se ha a donar rahó a tals 
coses e tan grans que vostra altesa no y poria dar rahó, cap. 482 

Que tots los de la ciutat amaven molt a Ypòlit perquè en lo temps de la necessitat, 
que ell era capità, los havia ben contractats, cap. 483 

E totes les dames se abillaren molt bé per fer-li companyia e perquè eren enujades 
de mal, cap. 483 



 Joanot Martorell, Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch   
 

942 

 

362 perquè final 

Vostra virtut la comuniqueu entre els servidors e altres perquè·n puguen traure lo 
fruyt que·s pertany, Dedicatòria 

E perquè en la present obra altri no puxa ésser increpat si defalliment algú trobat hi 
serà, Dedicatòria 

Han recusat sotsmetre llurs persones a mort, perquè la vida d’aquells fos perpetual, 
Pròlech 

E millor fóra per a mi passàs ma trista vida en durment, perquè no sentís les cruels 
penes qui·m turmenten, cap. 3 

E col·locà’l en matrimoni perquè no·s curàs de tornar en Anglaterra, cap. 4 

Mas conserva’l e defén-lo, e sia reduÿt al teu sanct servey, perquè·t pugua servir e 
donar lahor e glòria, cap. 6 

En Barut me fonch mostrada la lengua morisca, perquè aturí grans dies ab ells, e 
aprenguí dins Barut fer magranes de certs materials compostes, cap. 10 

Los altres magnats senyors li feren, ans ab un gyn lo volia lançar perquè isqués a 
recebir los embaxadors, cap. 14 

Lo suplicà que los de sa mercè li volgués donar les claus de la torre perquè pogués 
traure lo duch, cap. 14 

Aportaren-li un cavall perquè cavalcàs, cap. 15 

Deliberà manifestar-se a la comtessa, muller sua, e a totes les altres gents perquè 
pus prest pogués restituhir la senyoria al primer rey, cap. 26 

Almenys, vostra merçé faça’m gràcia que vaja ab vós perquè pugua servir la vostra 
virtuosa persona, cap. 27 

Almenys, si ell no podia anar, que la comtessa no li fallís, perquè era de gran 
necessitat perquè ella rebés la reyna e li mostràs la pràtiqua e costum de Anglaterra, 
cap. 27 

Lo virtuós rey de Anglaterra, perquè a total oci e llanguiment no·s sotsmetessen, 
deliberà, cap. 28 

Tot l’orde és en aquest libre scrit, lo qual yo lig algunes veguades perquè sia en 
recort de la gràtia que nostre Senyor m’a feta en aquest món, cap. 31 

Passaren DCCLII anys__ e perquè fos més nomenada Roma en honor e noblesa, 
elegí lo dit rey Ròmulus mil hòmens, cap. 32 

Foren triats hòmens forts e ab molta virtut, hòmens leals e piadosos, perquè fossen 
scut e defensa de les gents simples, cap. 32 

E per tal cové al cavaller sia més animós e més valent que tot altre, perquè pugua 
perseguir los mals, cap. 32 

Que sàpia la significança de les offensives, perquè haja notícia de aquelles, cap. 34 

Los sperons són aguts perquè puguen fer córrer lo cavall, cap. 35 

Devia entrar en batailla o en alguna gran festa, e posar-lo [so]bre un gran cadafal 
perquè tots lo puguen veure, cap. 35 
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Vos plàcia dir-me los noms de tots aquests senyors que açí present stan, perquè la 
mia ànima ne reste aconsolada, cap. 40 

Portava en lo cap una garlanda de flors o de murta perquè fossen conegudes, cap. 
42 

Los mantenidors no eren sinó XXVI, perquè lo premi del camp no restàs sens 
defenedor, cap. 46 

E perquè tothom conegua la real veritat de aquests afers, avem signada la present 
carta, cap. 58 

Portaren-li viandes e confits perquè pogués refrescar, cap. 59 

Los fels los partiren lo sol perquè no donàs més a la hu que a l’altre, cap. 59 

Yo consentiré en presència del senyor rey e de la senyora reyna perquè no perdau lo 
premi de bé a fer e de l’orde de cavalleria, cap. 60 

Yo no só açí perquè haja a fer part entre cavallers dignes d’onor, cap. 65 

La coltellina que tens en la mà e la tarja de paper, perquè u pugua mostrar a les 
dames de honor, cap. 67 

Perquè la senyoria vostra conegua si ab rahó e ab justícia és stada dada la honor a 
Tirant, cap. 68 

Eren venguts desfreçats ab molt poca gent perquè no fossen coneguts, cap. 68 

Los miradors n’estaven admirats e prengueren plaer que tal batailla no vingués a fi 
perquè negú d’ells no morís, cap. 73 

E la reyna graciosament lo y atorguà, de tenir-li lo camp segur dins quatre meses 
aprés que la citació los presentada, perquè Tirant hagués prou temps de ésser guarit, 
cap. 74 

E de tots los altres ho havien fet axí perquè, si los parents los volguessen portar en 
llur terra, cap. 78 

E per lo càrrech per vós a mi dat, jatsia a mi pertangua, devise fer la batailla no a 
cavall, perquè no diguésseu que ab milloria de cavall vos agués mort o vençut, cap. 79 

E feren tres railles a cascuna part e partiren lo sol segons acostumen de fer perquè 
no donàs més en la cara a l’hu que a l’altre, cap. 81 

Açò·s fa per detenir los cavallers, perquè no prengués més terra lo hu que l’altre, 
cap. 81 

E porten-li la lança endret del ventre perquè no li faça enuig en la lança o acha ho 
ço que porta en les mans, cap. 81 

Tirant conegué lo defalt que l’altre tenia e no·l deixava reposar perquè·s canssàs, 
cap. 82 

Perquè·s dessagnàs, tenia’l a noves, cap. 82 

Senyor, que en negun temps me pugua lunyar de tu perquè pugua venir a la fi perquè 
só creat, cap. 83 

No·m desenpars en negun temps perquè pugua loar e beneir lo teu gloriós Fill e a tu 
per tostemps, cap. 83 

Fins a carbó e a lenya perquè no agués anar fora de la ermita si era cars que plovia, 
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cap. 97 

Yo us promet demà en aquell dia, dar-vos la més rica casa de tota aquesta ciutat, ab 
tot lo moble, perquè siau la més rica dama e més benaventurada de totes, cap. 98 

Dir-m’o deuríeu, puix tanta amor dieu que·m portau, perquè lo meu esperit ne restàs 
aconsolat, cap. 98 

Perquè tals trebals ne la amor que·m portau sia sens premi ni·m tingau per ingrata, 
vos vull premiar de dues coses, cap. 98 

Vos supplique que haja de vós alguna doctrina perquè veja si en aquest fet algun 
remey s’i porà dar, cap. 98 

Lo cavaller, per la necessitat gran que lo cars requeria d’avisar-ne lo mestre perquè 
agués temps de provehir en los remeys, pres graciós comiat de la gentil dama, cap. 98 

De la cambra de les armes han llevades totes les nous de les ballestes e han-n’i 
posades de sabó blanch o de formatge perquè en la necessitat no·ns ne pugam ajudar, 
cap. 99 

Vendran de II en dos ab excusa de adorar la Creu e per a hoir lo divinal offici 
perquè negú no n’haja notícia, cap. 99 

E tots los altres se armaren perquè, si havien mester socors, que·ls poguessen 
ajudar, cap. 99 

Les naus guardaven lo port perquè no y entràs vitualles, cap. 99 

Yo repleguaré los més diners que poré, e robes e joyes perquè·m pugua mostrar 
honsevulla que sia, cap. 100 

Leixà allí hu dels servidors perquè fes adobar dins la nau una cambra hon se 
poguessen retraure, cap. 100 

E com fon en la sua posada congoixava’s molt que la nau fos adobada perquè 
pogués prestament partir, cap. 100 

E venint al lavar de la infanta, ella pres la mà a Phelip perquè ensemps se lavassen, 
cap. 101 

E per aço, senyor, Phelip ha taillat lo pa e n’à fetes XII taillades perquè cascun 
apòstol haja la sua, cap. 102 

E la senyoria vostra trameta per Tirant, e féu-li scriure letres al rey de França de 
aquest matrimoni si li vendrà en plaer, perquè no façam de la concòrdia discòrdia e de 
la pau guerra, cap. 104 

No façam de la concòrdia discòrdia e de la pau guerra; perquè no pogués dir que, 
per son fill ésser molt jove e de poca edat, lo aguessen enganat, cap. 104 

Tirant fon molt content e tramés-los avisar perquè·ls trobassen en orde, cap. 105 

Tots los qui ab lo mestre eren venguts menjaren en la gran sala perquè no volien que 
vessen lo rey, cap. 105 

Lavors més lo cap davall la aygua perquè no fos vist, cap. 106 

La tenia plena de lenya e de tea, ruxat tot ab oli perquè cremàs bé, cap. 106 

Tramés les barques perquè·s poguessen recollir, cap. 106 

Lo mestre féu tancar tots los portals de la ciutat perqué negú no pogués exir defora 
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__perquè·s trobassen en lo parlament d’ell e de Tirant, cap. 107 

E preguà lo mestre al rey de Ciçília que y fos perquè ves lo tresor, cap. 107 

Sou venguts en terra de promissió franchs e liberts de tota captivitat e submissió 
perquè de present yo us done franca libertat a tots de anar o de restar, cap. 109 

E per aquesta causa nos érem posats los més darrers de tots, perquè poguéssem dar 
primer la honor e obediència a Phelip que al rey, cap. 109 

Donaren a Phelip per manament de son pare L mília scuts perquè·s posàs en orde de 
totes les coses que havia mester, cap. 109 

Si·m féyeu portar una altra roba perquè no guastàs aquesta!, cap. 109 

Vejau si hi hauria dos patges que·m portassen les faldes perquè no toquen en terra, 
cap. 109 

La infanta jamés ne gosà parlar al rey perquè no sabés que ella lo hagués fet venir, 
cap. 110 

Com aquest cavall naixqué era tan gran e tan gros que la egua no·l podia parir e 
agueren-la obrir ab un rahor perquè pogués exir, cap. 110 

Féu-ne parar un altre, tot blanch, en una cambra perquè·l fessen a mesura de aquell, 
cap. 110 

Puix tant ho voleu, restau per fer-los-ne plaer e yo restaré ab vós perquè us pugua 
servir, cap. 110 

Fehien tots los preparatoris ab barques e ab lahüts e ab galeres perquè poguesen 
primer exir en terra, cap. 113 

Com foren prop de terra, que ja podien donar les scales, totes se voltaren perquè, 
çiant acostassen les popes en terra per exir la gent, cap. 113 

Posaren taules encadenades perquè pogués passar molta gent, cap. 113 

Lo rey congoixava’s molt perquè aquells dos tan singulars cavallers no·s perdessen, 
cap. 113 

E si lo rey en aquel cars lo agués pogut haver, perquè en la sua nau havia fet 
semblant ultratge, cap. 114 

Que volgués trametre per Tirant, perquè li fes companyia fins que fos en Cicília, cap. 
114 

Puix est rey coronat, hajes pietat de la mia dolor perquè la immensa bondat de Déu 
te guart de un cas semblant, cap. 115 

E encara que los meus prechs no mereixquen ésser obeïts, en respecte perquè no·m 
tingau obligació neguna de fer res per mi, cap. 116 

E perquè tots coneguen lo bon grat que tinch de vós e la molta amor que us porte de 
present vos done la capitania imperial, cap. 117 

Retraeu-vos en aquesta vostra posada perquè pugua reposar la vostra persona per 
alguns dies, cap. 117 

Aconsolar-los de la dolor en què posats són, perquè prenguen ànimo, cap. 117 

Supplicà a la emperadriu sa mare que pasassen en una altra sala perquè·s 
poguessen un poch spayar, cap. 119 
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Nos preguà que volguéssem venir ab ell en aquesta terra e li volguéssem fer tanta de 
honor, perquè poguéssem veure la filla de l’emperador, cap. 119 

Stava ab lo major desig del món que vingués perquè pogués saber noves de sa 
senyora, cap. 119 

Menjà bé e s’alegrà, desijant quant vendria lo matí perquè la pogués anar a veure, 
cap. 119 

Mirant tostemps en la cara a Tirant, sotsrient-se perquè Tirant conegués que ella lo 
havia entés, cap. 119 

E no u fahïa sinó perquè pogués mirar a tot son plaer a Tirant, cap. 119 

Com Tirant véu lo coxí que la donzella lo y adobà perquè s’agenollàs, cap. 119 

La infanta prestament tramés lo patge a Tirant perquè vengués, cap. 121 

Ma filla, ¿perquè vós no veniu sovint al consell perquè sapiau la pràtica que·n 
semblants afers és mester, com per dret e per discurs de natura sou més vividora que no 
yo, que aprés mort mia sapiau regir e governar vostra terra?, cap. 121 

Que prenguau armes vencedores perquè prest aquells puguam aconseguir gloriosa 
victòria, cap. 122 

Si volreu dar fe en les mies paraules, ne regir-vos per mon consell, perquè ab 
triümpho y gloriosa fama pugau tornar, cap. 125 

E perquè no·m tingau per ingrat del bé que·m feu, yo accepte la offerta, cap.  

Mudà-li altres rahons de plaer perquè la dolor li passàs, cap. 125 

La una trametré a vostra excel·lència perquè de aquell prengau complida venjança, 
cap. 129 

L’altra part trametré a la mare que IX mesos lo portà en lo seu ventre, perquè de 
aquell prengua la darrera consolació, cap. 129 

Pres un drap e posà’l-se sobre lo cap perquè no fos coneguda, cap. 129 

Lo emperador féu venir prestament los metges perquè li donassen alguna medecina, 
cap. 131 

Donà-li la camisa, e besà-la davant ell moltes veguades perquè fos més content, cap. 
132 

Tot de or, ben liguat perquè no caygués, cap. 132 

Lo capità no volgué entrassen de dia perquè no fossen vists, cap. 133 

En la nit partiren perquè no fossen vists, cap. 133 

Donà a l’emperador, de part de Tirant, IIII mília e CCC presoners liberalment, 
perquè los grechs conegueren la sua virtut e gran liberalitat, cap. 138 

Que·s vestí, una roba d’estat brodada de or e de perles, largua fins en terra, perquè 
no·s refredàs, cap. 138 

Lo emperador, perquè Diafebus pogués reposar, partí de la cambra ab totes les 
dames, cap. 138 

Donà’ls a Diafebus perquè·lls donàs al capità, cap. 138 

No invoca sanct negú sinó lo nom de Carmesina. E yo, moltes voltes lo y dich, 
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perquè no invoca, ab lo nom de Carmesina, algun altre sanct perquè li ajude en les 
batailles, cap. 138 

Lo emperador tramés per Diafebus perquè partís prestament e se’n tornàs al camp, 
cap. 138 

La fama dels quals jamés porà preterir, perquè los virtuosos actes vostres 
resplandeixen en fama gloriosa, cap. 140 

E per ço, de necessitat, lo soldà agué de fer aquell pont de fusta perquè la sua gent 
passar pogués, cap. 140 

Yo fera que de tu, o altre tal com tu no s’admetera paraula neguna, perquè a tothom 
fos notori e manifest la gran maldat que los teus han fet, cap. 141 

Féu entrar Pírimus perquè li fes relació de la bona nova, cap. 141 

Perquè coneguen que yo no vull fer tot lo mal que poria só content que porten totes 
les armes offensives e defensives, cap. 142 

Féu-me gràcia dar-me spay fins a demà e yo esta nit hi pensaré perquè pugua millor 
contentar les senyories vostres, cap. 142 

E perquè·s mostre lo ver de tals coses, recitaré a la altesa vostra que, cap. 145 

E perquè sia vist lo desig meu ab lo vostre concordes, requir als notaris que me’n sia 
feta carta pública, cap. 145 

Requir als notaris que me’n sia feta carta pública perquè·n reste memòria en 
sdevenidor, cap. 145 

Manà no fos soterrat en sagrat, mas que fos lançat enmig de un camp perquè·l 
menjassen los cans, cap. 146 

Supplicà’l molt fos de sa merçé que aquell scuder no prengués mort, perquè les 
males gents no aguessen a dir que moria per haver dit mal del seu capità, cap. 146 

E lo emperador ab bones paraules lo detenia perquè lo executassen, cap. 146 

Ab les làgremes als hulls, per ço com sabia que lo emperador no·l demanava sinó 
perquè partís, cap. 146 

Mija càregua d’or perquè pugua a son plaer despendre, cap. 146 

Com ell fon al cap de la scala, Stephania cuytà devers ell e dix-li: __ Perquè us 
recort de mi. Levà's una grossa cadena de or que portava al coll e donà-la-y, cap. 148 

Féu-los portar a la sua tenda perquè matassen cent parells de capons, cap. 148 

Tornà-se’n al camp e mostrà lo seu cavall al soldà e als menescals perquè·l 
guarissen, cap. 149 

E perquè yo pugua complir un vot que fiu davant ma senyora, remet lo dit vot a la 
casa de nostre sanct propheta Mafoma, cap. 150 

Per què só de parer, perquè vostra querela fos més justa, en vostre enteniment 
fantasiàseu de ésser enamorat de la princessa, nostra senyora, cap. 151 

Tirant féu pendre tots aquests vots e posar per scrit al secretari perquè fossen 
tramesos ab la letra ensemps a l’emperador, cap. 151 

He rebuda una letra tua en què·m dius haver-me vist portar sobre les armes àbit de 
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donzella, e perquè poguesses complir un vot que tens fet, requi[r]s a mi de batailla a 
tota ultrança, cap. 152 

E perquè sia vista en tot la culpa del teu mal parlar, cap. 152 

E perquè sia vist de ara avant de dones e de donzelles e per los cavallers de honor 
mon descàrrech, te tramet la present per Egipte, cap. 152 

No n’é demanats__, mas al meu sperit leal contínues ànsies e treballs, e perquè los 
duchs e prínceps sien stats sots la mia governació sans e segurs, cap. 154 

Ha levat al nostre capità, lo qual és just, bo e verdader, reste en lo món imponit, 
perquè a vós sia càstich e als altres exemple, cap. 154 

Havia tramés per pendre los pastors e les spies, perquè no fos descubert, cap. 155 

Tirant ho tingué molt secret fins a l’endemà perquè algú no se n’anàs per scusa de 
anar a veure a l’emperador, cap. 155 

Tota la nit havien stat a cavall ben XVII mília hòmens perquè no fossen desbaratats 
axí com la primera veguada, cap. 155 

E aquells que portaven los cavalls encubertats, lançaven les cubertes perquè 
anassen pus laugers, cap. 157 

Píramus se posà davant lo rey perquè Tirant pogués pujar a cavall, cap. 157 

La princessa la féu levar de allí perquè no manifestàs les sues dolor, cap. 157 

E Tirant li feya moltes carícies e dava-li de sos béns, e confits e altres lepolies 
perquè pogués contentar al soldà, cap. 159 

Car bé sé que vós ho feu perquè no siau condemnat per aqueys jutges qui us són 
advocats, cap. 161 

E levà’s prestament de allí per ço com era passada gran part de la nit, e perquè lo 
duch ni los altres no tinguessen què dir ni ocasió de parlar, cap. 161 

Però comte vol dir frare d’armes, e per ço vos vull donar títol de comte perquè siau 
més conjunt ab mi, cap. 161 

E tots quants presoners hi havia, tots menjaven aquell dia en taules perquè 
honrassen la festa, cap. 162 

Obrí la porta sens fer remor, perquè negú no u sentís, cap. 162 

Obrí la porta de la cambra molt suaument perquè no fes remor, cap. 163 

Calsaven peüchs de lana perquè no fessen remor al passejar, cap. 163 

Que ab pensa deliberada hages volguda robar la despulla de la mia virginitat, per tu 
ésser home de tan gran auctoritat e perquè la mia querella més verdaderament sia 
coneguda, cap. 163 

E la altesa vostra pregava humilment a Tirant se’n volguessen anar perquè no 
fossen vists per negú del castel, cap. 163 

E Tirant suplicava la altesa vostra que li fésseu gràcia de soltar-li lo sagrament 
perquè pogués obtenir lo victoriós triümpho que desijava, cap. 163 

Donar als mals perquè diguen bé, donar als bons perquè no diguen mal, cap. 163 

Donar als mals perquè diguen bé, donar als bons perquè no diguen mal, cap. 163 
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Féu exir a sa filla, e a totes les altres dones qui en la nau eren, alt en cuberta perquè 
mirassen aquella nau, la qual tantost pendrien, cap. 164 

Los turchs lançaven molta calç perquè·ls cegàs la vista, cap. 164 

Féu partir III naus perquè l’anassen a cercar, cap. 166 

E com lo hagueren curat digueren que no·s partís del lit si volia obtenir sanitat, 
perquè no restàs afollat del braç, cap. 167 

E feyen special oració que nostre Senyor ajudàs a Tirant perquè·l poguessen cobrar, 
que en ell stava tota lur sperança, cap. 167 

Perquè los hòmens envejosos de nostra pròspera fortuna, de lur poder perdessen la 
conexença, cap. 172 

No u dich perquè la lexeu del tot, cap. 172 

Yo suplich a la immensa bondat de Jesucrist que yo no u veja, ans yo muyra primer, 
perquè no hagués a fer de la mia persona tan leig cars que n’hagués de perdre lo cors e 
l’ànima, cap. 174 

Lo nostre redemptor Déu Jhesús volgué donar als seus sants apòstols perquè ab 
sforçat ànimo anassen a preïcar la santa catòlica fe, cap. 182 

Abreviaré lo efecte del que vull dir perquè clarament sia vist, cap. 183 

E perquè la veritat millor se mire, ab bon consell la qüestió vostra serà justament 
determenada, cap. 185 

Tots los barons, nobles e cavallers se assigueren perquè hoÿssen millor la sentència, 
cap. 185 

Que fos feta una gran festa e aprés que tornassen la resposta als embaxadors perquè 
se’n poguessen tornar, cap. 186 

Les donzelles li tenien les mans per les burles e jochs que li feya, perquè no la 
desligàs, cap. 189 

Mas, perquè no pareguen vanes les mies paraules, yo só de l’últim ponent, podeu dir 
a la senyora princessa, cap. 189 

Prengueren de les regnes del cavall del conestable los que l’emperador ho havia 
manat perquè no se n’anàs, cap. 189 

Lo emperador, perquè no agués a tornar al palau, havia feta en lo mercat aparellar 
una bella posada, cap. 189 

E molt me alegre de la tua venguda perquè·t puga fer la honor que eres merexedora, 
cap. 191 

E açò li dix perquè la princessa lo n’havia pregat que lo y demanàs, cap. 192 

Ara, puix veig del tot la mia sperança perduda, me vull deixar de viure perquè ab la 
molta amor que·m té catiu no sia forçat servir a persona ingrata, cap. 210 

E per ço desija la mia ànima ésser aconsolada, perquè yo pogués fer tals e tan 
assenyalats serveys a la senyora princessa, cap. 212 

Ja no vull més dir de aquesta rahó sinó que totes vos ajudarem perquè la senyoria 
vostra sia contenta, cap. 214 

Desijosa de saber-ho, tornà’s a vestir la gonella e posaren-se dins un petit retret 
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perquè de negú no fossen hoÿdes, cap. 214 

No vull més ab tu contendre de paraules, perquè conegues quanta és la mia 
paciència e humilitat, cap. 218 

E prestament feren ajustar tota la cort perquè fossen a les sposalles d’Estefania, cap. 
220 

La segona és saber bé legir e escriure e, encara, saber gramàtica e altra ciència 
perquè·n sien mes savis, cap. 221 

Ara vull dir un poch de les donzelles, perquè no sien agreujades, cap. 221 

E darem fi al sermó, perquè sien informades de les propietats e nodriments que 
deuen haver, cap. 221 

Tramés son germà en França perquè la sposàs, cap. 222 

Tractaren matrimoni de altra filla ab lo duch e, perquè son germà no hagués mal 
consentí lo duch en fer tal matrimoni, cap. 222 

E no volgué dir lo que la Viuda havia dit de Tirant perquè no s’inflamàs en ira, cap. 
224 

E perquè conegau ma benvolença, quant és lo desig que tinch de servir e honrar la 
senyoria vostra, en la hora que lo emperador volrà sopar, vostra mercé trobar-se deixe, 
leixant a part los forts pensaments, car yo us promet de posar-vos en lo retret de ma 
senyora, cap. 231 

E havia-y una gran caixa ab un forat que y havien fet perquè pogués alendar, cap. 
231 

Obrí la caixa e deixà-la un poch uberta e posà roba desús, perquè neguna de les 
altres no u vessen, cap. 231 

Com no sou ací prop perquè poguésseu veure e tocar la cosa que més amau en 
aquest món ni en l’altre?, cap. 231 

E Plaerdemavida tancava-li la boca e dix-li a la orella, perquè neguna de les altres 
donzelles no u hoïssen, cap. 233 

Posà’l en lo retret e féu-lo saltar en un tarrat que y havia, e donà-li una corda de 
cànem perquè s’acalàs dins l’ort, cap. 233 

E de allí podia obrir la porta, car ell[a] hi havia ben provehït perquè, quant vingués, 
ans del d[i]a se’n fos pogut anar, exint per una altra porta, cap. 233 

E aquell arap li havia fet Plaerdemavida com li tancava la boca perquè no cridàs, 
cap. 233 

Mas perquè la causa de la mia mort per a sempre sia palesa, a Déu supplich, puix en 
ma vida mon delit à atés terme, cové que l’ànima abandone lo cors, cap. 234 

Ypòlit pres una forradura de marts gebelins e enbolicà-la-y entorn de la cama 
perquè fredor no y entràs, cap. 236 

Partiren prestament sens dar-ne sentiment algú a l’emperador, perquè no prengués 
alguna alteració, cap. 236 

S’era partit de esta ciutat per anar hon té los seus cavalls perquè los servidors seus 
prestament fossen en punt al dia asignat, cap. 236 

Tirant tramès lo vezcomte e lo senyor de Agramunt perquè no l’empedissen en res e 
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que·s posassen en orde per partir, cap. 238 

E Tirant donà molts diners a l’un metge perquè se n’anàs ab ell, cap. 238 

Com sab bé de açò, posen-lo ab hun ferrer perquè los braços li tornen asits e forts e 
sàpien colpejar en les armes com mester ho han, cap. 239 

E lo darrer ofici que·ls mostren és carnicers, perquè s’avehen a esquarterar la carn, 
cap. 239 

Tramés molta gent per moltes parts, perquè la tornassen per força o per grat, cap. 
239 

E lo gran desig que tenia, senyor, de veure-us, no us poria recitar, mas perquè a ma 
honor no perjudique e tem vergonya, cap. 241 

E açò no seria fet en amagat, mas en públich, a notícia de totes gents, perquè fos 
feta memòria de mi, cap. 244 

Totes les gràcies li done salut e guarició presta perquè la presència de la magestat 
vostra puga aconseguir e estar prop de vós, cap. 245 

E la selcitut vostra vulla haver mercé de Tirant, e perdonen-li los vostres ulls, 
perquè, entre tants mals que fets li haveu, li puxa sols recitar aquest poch de bé que ell 
de vós spera, cap. 250 

Mas yo vaig sobre la terra, perquè les gents no hagen rahó de conéxer quant stà 
nafrada la honor mia, cap. 251 

A mi fóra stat de molta glòria jamés del vostre valer agués atesa conexença perquè 
no fos stada forçada en tant alt grau servir, cap. 253 

Digues tu, Carmesina, yo qui t’avia levat lo teu germà perquè foses senyora de 
l’imperi, posant-te en aquella singular dignitat mundanal, cap. 254 

Has dexat fills perquè puguen defendre la fe cathòlica, cap. 254 

Perquè, si yo delliberàs de amar-te, ell pugués mils usar de la senyoria que desija, 
cap. 255 

Lo emperador m’à fet aturar e la princessa, perquè la acompanyàs, cap. 258 

Los crestians soltaren totes les aygües perquè los turchs no se’n poguessen tornar, 
cap. 258 

Senyora, ¿vol vostra altesa que faça venir los metges perquè us donen remey?, cap. 
260 

Fes lo que·t vulles __dix la emperadriu__, mas dóna orde que lo emperador no senta 
res perquè no·s scusàs de venir ací sta nit, cap. 260 

O si preneu plaer que façam la vetla a la porta de la vostra cambra, o ací dins, 
perquè de hora en hora vos pugam mirar en la cara, cap. 260 

E uberta la porta del terrat, véu star a Ypòlit stès per lo terrat, perquè no pogués 
ésser vist per neguna part, cap. 260 

La senyora vos mana que no ixcau de la cambra perquè no façau remor, perquè no 
ha prou contentes los seus ulls del seu delitós dormir en què stà, cap. 262 

Tot lo que li fon mester per a la humanal vida, e tenint-lo a prop de colacions 
singulars perquè no s’enujàs, cap. 262 
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E ab la dolçor del cant destil·laren dels seus hulls vives làgrimes. Eliseu, perquè no 
venguessen a noves de res, que tristor ni dolor portàs, féu-los levar de allí hon staven, 
cap. 263 

E la emperadriu posà prestament la mà sobre la cuberta perquè no la acabàs de 
obrir, cap. 263 

Delliberà de sembrar en la cort de una molt bona lavor qui·s nomena zizània, 
mesclada ab mala voluntat perquè millor splet ne pogués exir, cap. 264 

És de necessitat, perquè yo·l puga descobrir a tot mon plaer, no ixcau de aquesta 
cambra fins que yo torne, cap. 264 

Vos prech porteu aquesta cadena per la amor mia, perquè mirant aquella siau en 
recort de mi, cap. 265 

E yo·m só sforçada atényer, en aquesta millor part, hora disposta perquè ma dolor 
vos fos manifesta, cap. 266 

E del blanch vos farien groch perquè en loch apartat poguessen haver notícia de 
vostra gentilea, cap. 267 

E perquè conegau, senyor Tirant, quant vos desige servir, cap.  268 

Què podia yo altra cosa fer que millor fos perquè tal nét no pervengués davant la 
vista de l’emperador son avi?, cap. 268 

E per ço cové a mi que us ho diga, perquè no us vullau del tot perdre ne us vullau 
ofegar en tèrbola bassa de oli pudent, cap. 268 

Yo procehiré en la benaventurada obra ja per mi començada perquè no perda lo 
premi, cap. 269 

Aquí parlaren de moltes coses, e com l’emperador havia tramès al camp perquè 
venguessen dos mília lances per acompanyar al capità, cap. 269 

Pres una companyona ab si e dos scuders perquè l’acompanyassen, cap. 269 

Deixaré tot lo que tinch a fer perquè vós siau servida, cap. 269 

Donà-li XXX ducats en or perquè anàs bé, cap. 269 

Perquè açò sia verdader matrimoni, dich yo ab paraules, de present: yo, Carmesina, 
do mon cors a vós, cap. 271 

Tirant donà dels genolls en la dura terra e volgué-li besar les mans, perquè més que 
a negun sanct temia de fer-li ofensa, cap. 272 

És openió, segons se diu, que la sua gloriosa ànima dorm, perquè no prengués tan 
gran elació, cap. 276 

Sinó damunt les sues robes, perquè facen més verdader testimoni, cap. 280 

Ella li dix a la orella, perquè lo emperador no u sentís, cap. 281 

Suplich-vos que prestament hi aneu, que yo me he portat les claus perquè negú no 
pogués legir lo que allí trobareu scrit, cap. 282 

Com véu a Tirant, ab cara molt afable e ab gest graciós perquè·l pogués enamorar, 
li presentà paraules de semblant stil, cap. 282 

E obrí les finestres de la cambra perquè no dormís, cap. 282 
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E farem allí molts jochs perquè us passe la son, cap. 282 

Asegura los meus plants e mitiga les mies lamentacions de infinida dolor, perquè no 
tinga de fer cars que aprés me n’hagués a penedir, cap. 283 

Ab aquestes mamelles __les quals se tragué defora perquè Tirant les ves__ he donat a 
mamar a aquexa senyora, cap. 284 

Exugant los meus plorosos ulls ab drap d’estopa perquè major pena sentís, cap. 284 

Hun tan desaventurat home com yo no deuria viure en lo món perquè no tingués 
jamés causa de fiar de neguna dona ni donzella, cap. 285 

Quantes oracions, almoynes e dejunis he fets, lacerant la mia persona, perquè la 
vostra fos feta quítia de tot mal!, cap. 286 

Los turchs emprengueren de venir IIII mília peons ab axades e cabaços, pichs, 
vinagre e foch portants per voler rompre una muntanya perquè l’aygua s’escampàs per 
hun riu sech que y havia, cap. 286 

E per la vostra sacratíssima misericòrdia e pietat vullau pendre venjança de la mia 
carn, huy qui és lo darrer dia de la mia corporal vida, perquè lo meu cors sia turmentat 
e la mia ànima sia col·locada entre los vostres gloriosos sants, cap. 291 

Yo regracie molt a la divina Bondat com ha donat sforç de salut al nostre capità 
perquè puga partir, cap. 293 

La princessa apoderà que l’emperador anàs a la mar perquè ella hi pogués anar, 
cap. 293 

Era stada allí com son pare entrà en la galera, perquè ella y fos entrada, cap. 293 

Ab baxa veu, perquè de negú no fos hoÿt, cap. 294 

Entrí en la mia cambra fengint que terrible son fatigava la mia pensa perquè·m 
dexassen star sol, cap. 295 

Vós fósseu ací present perquè vésseu los darrers dies de la mia trista vida, cap. 297 

Perquè us pogués demanar perdó de tantes offenses que us he fetes, cap. 297 

Perquè·t pogués premiar de les nefandíssimes maldats que tu ab tan poca temor de 
Déu e vergonya del món has comeses, cap. 297 

Amagà’s prop del camí perquè no fos vista de aquell, cap. 299 

De aquí passí a la Casa Santa de Jherusalem, hon és lo sant sepulcre de Jesucrist, 
perquè pogués fer smena de mos peccats, cap. 301 

E perquè lo rey de Túniç no sabés nova d’ell, per ço com en sa terra lo havien pres, 
lo féu cavalcar en una adzembla, cap. 301 

Tramés-lo en hun castell dels seus, que·l tinguessen ben guardat perquè no se’n 
fugís, cap. 301 

Era content de partir ab ell, perquè·l lexàs star en pau a ell e a sos fills, cap. 301 

E prech-te que t’alegres perquè pugues donar a mi consolació, cap. 303 

Desijava que Déu li fes gràcia que l’esposat morís perquè pogués pendre a Tirant 
per marit, cap. 307 

Mas al meu rey plauria saber la causa de ta venguda perquè aquella puga posar en 



 Joanot Martorell, Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch   
 

954 

scrit, cap. 308 

Si portava alguna cosa per sustentació de la humana vida perquè li pogués la vida 
alargar, cap. 309 

E per ço, senyor, que la tua il·lustríssima senyoria sàpia per quina causa me’n stich, 
ho diré, perquè la senyoria tua me’n tinga per scusat, cap. 310 

E ara, senyor, me ha dit, perquè la senyoria tua sia avisada, cap. 315 

L’albanés amagà la capça dins hun forat perquè lo foch no s’apagàs, cap. 315 

No us demane gràcia alguna me sia feta, sinó que prestament me doneu la mort 
perquè ab lo meu pare puga fer companyia, cap. 319 

Tirant pres les més honrades mores de la vila e donà-les a la reyna perquè la 
servissen, cap. 319 

Tingué aquest avís perquè no tirassen, cap. 321 

Puix altre delit amor ab si no porta sinó sperança de benaventurada fi, perquè yo 
no·m desespere prenent per tal fi vostra inestimable vàlua, cap. 323 

Delliberà de mostrar molta amor a la reyna per què tingués voluntat de fer-se 
crestiana, cap. 324 

De nou me torneu a fer altre jurament, com a crestià, perquè la mia ànima ne sia 
més aconsolada, cap. 329 

Tirant era per demanar-li que, per amor de Déu, li fes alguna caritat perquè se’n 
pogués portar alguns catius, cap. 330 

Vos vull pregar que tots me vullau seguir aquesta vegada, perquè yo puga venjar la 
vergonya que aquests reprovats de crestians a mon germà han feta, cap. 335 

Vinga la mort sobre mi, perquè les mies orelles no s’agreugen de hoyr tan gran 
infàmia, cap. 337 

Pregà al reverent frare que fes rebre informació en scrit de aquest tan gran miracle 
perquè en sdevenidor fos memòria que tots los qui moren per aumentar la santa fe 
cathòlica, cap. 340 

Trameten ben deu mília rocins aprés d’ells, ab ses spies que·ls trameteren detràs, 
perquè, a la tornada que farien, ab lo marquès [e] Almedíxer los poguessen haver, cap. 
340 

Que y fes venir la reyna perquè les altres dones y venguessen de millor voluntat, cap. 
343 

Hajes pietat e misericòrdia de nosaltres perquè no siam axí maltractats per los 
crestians!, cap. 347 

Hages mercé de nosaltres, qui ab voluntat pura havem rebut lo sant babtisme, 
perquè·t pugam servir en aumentar la sancta fe cathòlica, cap. 349 

Anaven les dones per lo camp replegant los cossos morts dels crestians perquè·ls 
poguessen soterrar, cap. 349 

Plaerdemavida se abillà aquell dia com a mora molt honradament e alcofollà’s molt 
bé los ulls perquè no fos coneguda, cap. 350 

E fas mon poder de conquistar la Barberia per tornar-vos a la bona part, perquè no 
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siau perpetualment damnats, cap. 354 

Com la mia pura intenció sia poblar-la de crestians perquè lo nom de nostre senyor 
Déu Jesucrist hi sia benehit, cap. 356 

Vés seguint los reys fugitius e vulles aconseguir aquells perquè pugues tenir en 
tranquil·le pau, cap. 357 

E perquè en breu les forçes de amor comprengues, sies en recort quants han la mort 
eleta, cap. 362 

E perquè la senyoria vostra me vol axí maltractar, licència e perdó ensemps vos 
demane, cap.367 

Ab bona sperança vivint, vos dispongau en pendre alegria perquè nostre senyor Déu 
vos faça obtenir la amor, cap. 371 

No·m tolgues la honor puix virtuosament he obrat perquè puga fer quítia la mia 
consciència, cap. 372 

Ab molta voluntat seran contents complaure’t per mitigar la tua ira e contentar la 
tua voluntat perquè sies quiti del teu miserable vot, cap. 372 

Los antichs philòsofs recusaren possehir béns de fortuna, perquè lurs pensaments 
fossen en plena e perfeta libertat, cap. 374 

Venç la malícia ab paciència e la ira ab benignitat. Guarda de venir en desesperació 
perquè no perdes la tua ànima, cap. 374 

Ab prudència refrene aquelles perquè no facen impressió de àbit en la nostra ànima, 
cap. 376 

Que sies col·locada en matrimoni, segons he dit, ab cavaller valentíssim e virtuós, 
perquè puxes aquells tutament retenir, cap. 378 

Pren alegrament los dons de aquella perquè no conceba ira contra tu, cap. 378 

E axí permetrà lo meu prosperar perquè la nostra tristícia en sobreabundant goig 
mudar puga, cap. 380 

E açò féu ell perquè pogués prestament pendre e subjugar tota aquella terra, cap. 
384 

No us oblideu la prosperitat y exalçament del rey perquè, obeynt lo que us recite, 
siau stalvis, cap. 385 

E perquè coneguem lo nostre poder quin és, demà sien prests a la batalla, cap. 386 

Exercitant les vostres persones en lo treball delitós de les armes, perquè la cuÿçor y 
fatiga que de aquelles nostres contraris senten a nosaltres, cap. 387 

Feren la via dels moros perquè no haguessen aquella honor, cap. 387 

Tirant féu voltar tota sa gent perquè de la ciutat ab bombardes no·ls poguessen 
damnificar, cap. 387 

Desijava haver finida la conquesta perquè pogués anar a socórrer l’emperador, cap. 
394 

E axí, no per defendre’s, mas per ofendre quant podien y perquè finint no finís lur 
nomenada, com a feroces leons batallant-los, cap. 394 

Dispondre-us a rebre la fe cathòlica perquè, aquella rebuda, en lo número dels sants 
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siau posats, cap. 403 

preposà secretament, sens sentida de sos companyons, de ell anar tot sol a la cova 
hon Era lo drach, perquè sos companyons no volguessen anar ab ell, cap. 405 

Per la sua infinida misericòrdia e pietat, lo volgués guardar de tot mal e·l volgués 
liberar e donar ànimo que no tingués temor del drach perquè pogués traure aquella 
ànima de pena e fer-la venir a la santa e vera fe cathòlica, cap. 410 

E aquí ell lançà un gran crit perquè lo drach lo hoís, cap. 410 

Donà-li lo segell seu perquè l’emperador li donàs fe crehença, cap. 414  

Com veuran perdut l’estol, no donassen poderós combat a la ciutat per pendre-la 
perquè·s poguessen aquí fer forts, cap. 414 

Que stigau molt reposats e sens fer remor neguna perquè los moros no puguen haver 
negun sentiment, cap. 414 

Guardaven ab gran diligència la vora de la mar perquè negú del stol de Tirant no 
pogués exir en terra, cap. 418 

E açò féu Tirant perquè los moros se pensassen que se n’anava, cap. 418 

Perquè no li empedissen la exida de la terra, cap. 418 

E aquí Tirant féu atendar tota la gent al cap del pont vora lo riu e lo riu restà enmig 
d’ells e dels enemichs, perquè los moros no·ls vinguessen damunt en la nit ni·ls 
poguessen enujar, cap. 418 

Féu parar moltes bombardes en lo pont perquè, si los enemichs venien, que fossen 
servits, cap. 418 

E axí mateix posà ses spies devers lo camp dels moros perquè los avisat si negú 
venia, cap. 418 

De fer-les star ben armades davant lo camp dels moros perquè no puguen de res 
ésser socorreguts, cap. 419 

Són en lo nostre palau y en la ciutat perquè pugam avisar a Tirant del que·ns 
demana, cap. 420 

E l’altra partida fareu descarregar en la ciutat de Pera, perquè sia prop per a fornir 
la ciutat, cap. 421 

No sia feta consulta a la magestat del senyor emperador, perquè per sdevenidor, si 
altre cas se seguia, no fossem dignes de gran reprensió, cap. 427 

Mas perquè la senyoria vostra més content reste, tinch deliberat dir mon parer, cap. 
428 

Vos conselle que prestament hi trametau vostra embaxada, perquè pus prest se puga 
retre resposta als embaxadors del soldà, cap. 429 

Lo antich emperador a Ypòlit manà les fustes descarregades fossen perquè pus prest 
tornassen al camp, cap. 430 

La nit que la virtuosa reyna de Feç arribà en Contestinoble, la princessa volgué que 
dormís ab ella perquè poguessen parlar a lur plaer, cap. 431 

Los grans perills que ha volguts passar perquè pogués possehir lo vostre delitós lit 
ab repòs benaventurat, cap. 432 
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Senyora, donem part a la nit perquè vostra altesa no s’enuge, cap. 433 

Feu-me part de la vostra homenia perquè us puga resistir, cap.  436 

Almenys haguésseu sperat lo dia de la solemnitat e serimonial festa perquè 
lícitament fósseu entrat en los ports de la mia honesta pudicícia, cap. 437 

Perquè no sia vista vostra mercé és mester que us ne aneu lo més secretament que 
pugau, cap. 438 

La sdevenidora victòria, per la qual yo sola me alegre perquè més honrada e major 
sia la senyoria vostra, cap. 438 

E per speriència veurà la altesa vostra quant se abreujarà la guerra perquè yo, catiu 
vostre, ab amorosos serveys vos puga servir, cap. 439 

Lo magnànim emperador manà que prestament lo consell fos ajustat perquè Tirant 
se’n pogués tornar al camp, cap. 442 

Seran fora de la presó e vendran ací perquè vostra gentilesa sia contenta, cap. 444 

Los huns deyen que Tirant los donàs batalla perquè morissen tots, cap. 444 

Sperant la nit scura perquè pogués lo seu delit atényer, cap. 445 

Servidors e vassalls seus, mas, perquè conegau quanta és la humanitat e clemència 
del senyor emperador, és content de salvar-vos la vida e pendre-us a mercé en la forma 
següent, ço és, que lo soldà e lo Turch, ab tots los reys e grans senyors qui són en lo 
vostre camp, se posaran en poder de l’emperador com a presoners, cap. 446 

E Tirant cascun dia solicitava ses amors, tenint molts parlaments ab la princessa, 
suplicant a sa altesa donàs orde que lo lur matrimoni vingués a lur desijada fi perquè 
la temor fos apartada, que ab repòs aconseguissen virtuosos delits, cap. 450 

Que us guart e us defena de tots perills e us done longa vida perquè·l pugau honrar 
e servir e fer tals obres que a la sua clemència plasents sien, cap. 451 

Cèsar de exir a rebre’l ans que més prop se acostàs a Contestinoble perquè no 
tingués causa de venir fer reverència a l’emperador, cap. 454 

Donant-los tots aquells delits que podia e fent-los benpensar per la molta flaquea 
que tenien perquè prestament fossen tornats en lur bona disposició, cap. 462 

Emparamentada de draps d’or e de seda perquè pogués reposar e reparar, cap. 463 

Mas, perquè sia exemple manifest als sdevenidors, que no confien en la fortuna per 
haver grans delits e prosperitats e per aconseguir aquells perdre lo cors e l’ànima, cap. 
467 

Féu rompre vint passes del mur de la ciutat perquè pogués lo virtuós príncep entrar 
ab lo carro triümphal, cap. 467 

Cobrint aquella spessa boyra y núvols, perquè la clara luna, de aquell, claror no 
puga pendre, cap. 472 

Perquè lo món, restant tot en tenebres, sia cubert de negra sobrevesta, cap. 472 

E no·t penses, ànim mia, de Tirant llarch spay yo·t detinga: comporta al teu cors e 
meu yo don sepultura, perquè una glòria o una pena aprés la mort sofiren les dues 
ànimes, cap. 474 

Feu-me venir ací lo meu protector pare e senyor, perquè veja la mia mort e la fi que 
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faré, cap. 475 

Car he pres del tresor de mon pare, sens licència e voluntat sua, per dar a Tirant 
perquè·s mostràs, entre los altres senyors de l’imperi, més rich e liberal, cap. 476 

Deuen dispensar e proveir en l’esdevenidor, perquè complit lo temps del peregrinar 
de aquest miserable món, cap. 477 

Vullau manar e dar orde que les obsèquies sien fetes de l’emperador, de ma filla e de 
Tirant perquè aprés se puxa complir lo desig vostre e meu, cap. 479 

Que fes posar en orde XL galeres perquè anassen a lur honor, cap. 485 

Tots vestits de brocat fet de fil tirat d’or perquè jamés se pogués podri, cap. 485 

Que fossen meses sobre la sepultura ohn jauria Tirant, perquè·n fos memòria per a 
sempre, cap. 485 

E donà l’emperador al rey de Feç doscents mília ducats perquè fes fer en Bretanya 
la sepultura de Tirant e de la princesa segons lo lur molt meréxer, cap. 485 
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Lybre de doctrina pera ben Servir: de Tallar: y del Art de Coch. Ço és de 
qualsevol manera de Potatges y salses. Compost per lo diligent mestre 

Robert, Coch del Serenissimo senyor don Ferrando Rey de Napols, 
Barcelona, 1520. 

 

Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  33 per a que 1 per+S.N.+a+inf 0  

per+inf. causal 4 per+inf. final 2 per+inf. de dest. 13 per+inf.d’immediatesa 0

per+inf. d’acció no feta 0 per+inf. d’acció retribuïda 0 per de règim + infinitiu 0  

per tal com 0 per ço com  0 per ço car 0 per tal car 0

per ço 11 per raó de 1 per qui 0 ço perque relatiu 0

per què relatiu A.nom. 2 per què relatiu A.orac. 0 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 0

perquè causal 71 perquè final 74 perquè substantiu 0 per la qual cosa  1

Per tal que o per ço que  0 per tant 0  

per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura 13 per altres valors 306

haver a 
Si la voldras menjar freda hauras a traure lo such, De saboga em pa 

Com hauras tot picat mescla la carn ensemps ab lo formatge e lo pa torrat e tornar-
ho has a picar tot ensemps, De morterol 

Apres met les faues dins la olla ahon hauran a coure, De faua real 

Com hauras tot picat mescla la carn ensemps ab lo formatge e lo pa torrat e tornar-
ho has a picar tot ensemps, De morterol 
 

Lo cotell o guanyiueta que ha de seruir per a tallar la carn, Tall de Tudo o de 
Colomi saluatge 
 
per a 
1 cas introduint un circumstancial de temps: 

2 introduint un benefactiu: 

Empero aquells qui bona discrecio hauran: e per aquells volran apendre puguen a 
profitar se algun bon exemple: e si alguna cosa los parra no esser per a ells necessaria 
yols pregue que no la metan en compte, Comensa la Obra 

15 introduint un complement nominal de destinació:  

Lo fil del coltell ho ganyiueta haja de anar de necessitat de ora: e que tinga sempre 
de rahor: empero lo rahor te lo fil de dintre perque serueix per a vn mester caquest ne 
fa altre, De esmolar: o affilar 

E prop de ell tenir aparellada la bacina ab lo pitxer o qualseuulla altro veixel que 
per a tal mester seruesca De donar aygua mans 

Salsa lisa pera volateria de olla (títol) 

Aquesta salsa es bona pera malalts, De miraust de pomes 
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Treballa que es dita salsa blanca per a oques (títol) 

E primerament de aparellar panada de lampresa de qualseuol manera de altre peix 
per a bullir o per a rostir o per a caçola: e fes ho axí com yot dire. Comença lo tractat 
de aparellar les viandes del temps quarefmal 

Totes les salses que son de peix fresch no volen esser dolçes sino agretes per que lo 
peix ja es de natura dolç: empero per a peix fregit es bo fer cada vegada la salsa agra e 
dolça mes per a peix bullit no es bona la dolçor, Bon escorseno bullit 

Totes les salses que son de peix fresch no volen esser dolçes sino agretes per que lo 
peix ja es de natura dolç: empero per a peix fregit es bo fer cada vegada la salsa agra e 
dolça mes per a peix bullit no es bona la dolçor, Bon escorseno bullit 

La color de la salsa deu esser blanquiuosa e axí aquesta salsa es bona per a perdius 
e per a pollastres en ast, Potatge de altre soliandrat 

La color de la salsa deu esser blanquiuosa e axí aquesta salsa es bona per a perdius 
e per a pollastres en ast, Potatge de altre soliandrat 

Salsa bruna per a perdius o coloms, (títol) 

Farciment de vna polla per a malalt, (títol) 

Apres met la en alt a coure y enlardarla ab greix de gallina e vet aci fet lo farciment 
de la volateria que serueir per a malalts, Farciment de vna polla per a malalt 

De ordiat per a malalt, (títol) 

E apres hages sucre e canyella e fes que sentavn poch a la mostada:e al girofle e al 
gingebre e serueix per a volateria rostida o fregida, Salsa que·s diu canyella de most 

15 introduint un infinitiu de destinació  

Lybre de doctrina pera ben servir: de tallar: y del art de coch (títol del llibre) 
Tractarem com ni en quina manera deu tenir la smoladora ho affiladora de esmolar 

ho affilar lo cotell: o guanyiueta que ha de seruir per a tallar la carn, Tall de Tudo o de 
Colomi saluatge 

Pastala ab oli que sia molt fi de manera que sia ben maurada per que torn molt 
dura:e apres faras de la dita pasta tos lochs pera metre los formatges. De flaons 

Apres met les oques enlast e quant sien mig cuytes met-hi vna cassola de sota per a 
collir lo fuch de les oques e quant hi sia tot met lo abla dita materia dins vna olla, 
Treballa que es dita salsa blanca per a oques 

E primerament de aparellar panada de lampresa de qualseuol manera de altre peix 
per a bullir o per a rostir o per a caçola:e fes ho axí com yot dire. Comença lo tractat 
de aparellar les viandes del temps quarefinal 

E primerament de aparellar panada de lampresa dequalseuol manera de altre peix 
per a bullir o per a rostir o per a caçola:e fes ho axí com yot dire. Comença lo tractat 
de aparellar les viandes del temps quarefinal 

Lo seu temps per a menjar la es de març empero com voldras trametre la panada al 
forn met hi vn poch de oli, De palamida empa 

Primerament pendras lo cap ela coha de la tonyina que es propriament per a bullir o 
sino met hi daquell loch que tu voldras, Bona tonyina bullida 
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E sapies vna cosa que la palaya es peix real y es molt bona per a menjar freda com 
calenta, De palaya fregida 

Apres vaja tot aço a coure: e com tornarà spes e no tendras let per a metre-y: met-hi 
del millor brou e mes gras de la olla, De miraust de pomes 

E axís fa la salasa dea lampresa empero per a menjar-la mes val freda que no calda, 
De lampresa en graelles 

Especies e los troços de la canyella tot ensemps e cubriras la e vaja al forn abans 
que la doncs a ton senyor per a menjar, De dentol en pa 

Tot los Capitolls que en ell son contenguts los quals asi consecutiuament ho poras 
trobar per a leuar-te algun tant de treball, Taula 

 
 
1 Per a que (com a locució conjuntiva) 

Après torna-la al forn e deixa’l estar allí per espay de vn Credo: après porta la al 
malalt pera que menge, Cassola de malalt 

 

per + infinitiu  
4 per + infinitiu causal 

Que en los antecedents capitols ne he ja dit molta part. e per esser lo seruir vna cosa 
tant comuna que quasi qualseuol ne sab la sua part, De posar viandas en taula 

E de les altres coses axí com en lo donar a beure e executar les coses de son offici: 
ja per hauer-me dita bona part en los antecedents, De offici de Coper 

Mes per hauer-ne dita la mija part no vull esser tant prolix, De offici de trinxant o 
coch 

Empero per esser dita genestada noy fa fretura metre-y ous, De genestada 

 

13 per + infinitiu destinació 

Donchs per aleuar aquesta tant gran questio com sta sempre entre ells armada: es 
necessari que lo comprador sia bon coch e bon trinxant, Tall de Tudo o de Colomi 
saluatge 

Deu donar ayguamans a son Senyor quant ell volra seure ala taula per menjar, De 
donar aygua mans 

Lo trinxant com dit e deu esser home molt net en totes coses e majorment en tenir sos 
coltells be affillats per tallar, De offici de trinxant o coch 

E si per ventura eren massa grassos los cabrits per metre en ast pots-ne fer troços e 
fer-ne panades, Bon farciment de Cabrit 

Hauràs spinachs e bledes e borratges e fes-ho tot bell y net: e apres fes-ho per bullir 
ab brou de bona carn, Potatge modern 

Les penques de les bledes pendras e fer les has belles: e apres fes-les per bullir ab 
aygua e sal, Altre Potatge modern 
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E apres de bon mati met-los a per bollir de bona manera perquè son molts mals de 

coure. Potatge de Porrada 

Hajas vna coca de biscuyt al forn que sia ben bescuytat:al pastar met hi vn poch de 
oli perquè sia millor per rallar e picar e com sera tot rallat picaras ho ben menut, De 
casquetes 

Met hi vn poch de carnsalada de porch fresch e fregiras-la per traure’n lo such e ab 
aquell such çoffregiras aquelles coses damunt dites, Potatge ques diu jota 

Si la voldras menjar freda hauras a traure lo such perquè qualsevol panada de peix 
per menjar-la freda es menester que sen leue lo such, De saboga em pa 

Emperò aquest peix mes val en cassola per hauer-ne plaer en lo menjar que no en 
altra manera, De bones bogues 

 

2 per + infinitiu final  

E que el no fa per altre respecte sinó per fer-lo caure en alguna vergonya perquè 
cayga en fastig del senyor, Tall de Tudo o de Colomi saluatge 

De aquest seruir de donar a beure: he parlar solament a la comuna: mas per no 
esser prolix parlare de alguns gran senyors que viuen ab tast, De donar a beure 
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per què i perquè  
 
2 perquè relatiu A. N.   

E vet aci la raho per què aquestos tres officis nunca poden estar en pau, Tall de 
Tudo o de Colomí saluatge 

E vet asi la raho perquè los grans senyors amen mes beure en vidre, De donar a 
beure 

 

71 perquè causal  

Tres officis son en casa de vn gran senyor que nunca poden star be: comprador e 
coch perquè si lo comprador va a comprar a la carneceria e no fara rompre lo ossos, 
Tall de Tudo o de Colomí saluatge 

Diu lo trinxant al coch que ell no sab cuynar ni donar bon orde en la cuyna perquè 
aquella carn es massa cuyta e nos pot be tallar, Tall de Tudo o de Colomí saluatge 

En algun loch se poria hom trobar que es bon saber de aquestes coses perquè fan a 
hom gran honor, Tall de Tudo o de Colomí saluatge 

Après dona lison fil de tallar de manera que lo fil reste defora perquè millor ne 
tallaràs, De esmolar: o affilar 

Empero lo rahor te lo fil de dintre perquè serueix per a vn mester caquest ne fa altre, 
De esmolar: o affilar 

La ma aportaràs mes alta que lo nas. e aço dich perquè per ventura pories 
esternudar, De donar a beure 

Essemblant copa deu tenir cobertor: perquè ab lo cubertor se fa lo tast per lo coper, 
De donar a beure 

Qualseuol senyor deu mas amar beure ab vidre que no ab argent: perquè lo vidre 
majorment aquell que es de selicorn no sen porie enenguna manera emmmetginar, De 
donar a beure 

No sen porie enenguna manera emmmetginar perquè no pot tenir a nenguna 
condicio de metgines, De donar a beure. 

Aquest Majordom no deu veure sobre·l Canceller o Secretari perquè a mi e a cascu 
per rahó axí com veu a l’vll vet ja fet lo offici del Majordom, De offici de Majordom 

Empero que·n fassa fer a la gent menuda de casa perquè a ell no seria cosa honesta, 
De offici de mestre de sala 

E no res menys deu esser home molt callat quant al mon sia possible: perquè 
algunes vegades los senyors fan algunes coses fora de regla, De offici de Cambrer 

La primera que si lo senyor te muller e ella ne hagues algun sentiment no se que 
seria: perquè ja veus quina cosa son les dones que tantost hiscen de mesura, De offici 
de Cambrer 

E deu esser home molt vertader perquè poria dir alguna cosa que li redundaria en 
dany, De offici de guarda Roba 

Mes per hauer ne dita la mija part no vull esser tant prolix perquè vull ne dir encara 
alguna condicio ho perfectio, De offici de trinxant o coch 
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E de aquesta materia nom curare mes de parlar-ne ara perquè en lo libre de 

Menesalia ja molt largament n·e parlat, De offici de mestre de Estable 

E quant tot sie ben picat destempraras la salsa ab such de toronges agres e rayms 
dolços he blanchs perquè no sia massa agre, Potatge de altre soliandrat 

E aquesta scudella es molt bona per los homens qui son malalts perquè es escudella 
molt delicada, Potatge de farro 

Tant poch noy cal metre sucre damunt les escudelles si no ni vols perquè no·y fa 
fretura, De semola 

Com sie tot ben picat destemprar ho has ab bon brou de molto que sia mig fret 
perquè si era massa calt faria pendre lo formatge, Potatge de Almadroch 

Met-y axímateix de totes salses fines e molt çaffra perquè molt vol esser groch, Bon 
farciment de Cabrit 

Metras la cassola sobre vn foch de carbo e damunt met vna cuberta de ferro 
carregada be de foch perquè en tal manera exira de alli com si era stada cuyta al forn, 
Arròs en cassola al forn 

Exira de alli com si era stada cuyta al forn y encara millor perquè faent ho en 
aquesta manera pots la tenir mes a prop que no faries si estaua al forn, Arròs en 
cassola al forn 

E apres met enlo morter sucre poluorizat canyella e gingebre: perquè la sua color e 
sabor vol tirar casi canyella e no la cal passar per nengun cedaç, Salcero para perdius: 
o: gallines deast 

Apres de bon mati met los a per bollir de bona manera perquè son molts mals de 
coure, Potatge de Porrada 

Perquè lo vi consent gran foch va sen tot ab fum, Salsa bruna per a perdius o coloms 

Met enla olla canyella sencera e clauells sencers: e vn poch de çaffra perquè alegra 
lo cor, De solsit de gallines: o de moltó 

Met-les al forn ço es com hauran tret lo pa del forn perquè noy ha foch fino solament 
la calor, De casquetes 

Com sia cuyta met hi vn poch de agresta de gallina que sia fus perquè aquest li dara 
gran licor, De menjar blanch de malalt 

Metras hi vna bona tassa de vinagre blanch perquè aquesta salsa vol esser agre 
dolç, Bon Aldobado 

E mentre bullira met-hi la carn ab vn poch de çaffra perquè aquesta salsa vol esser 
alta de color, Bon Aldobado 

Aquesta salsa vol esser forteta de pebre: e axí mateix la color e no s’i met altra cosa 
perquè si hi met eu aldre nos dirà pebrada, De pebrada per saluatgina 

Si es polla per força hi hauras a metre mes aygua perquè la polla es grossa, De 
ordiat per a malalt 

No·y metas sal fins a la derreria que conegues que no·y ha sino vna escudella de 
brou perquè sera mes assaborit, De ordiat per a malalt 

E fes que sia vn poch claret perquè ell se reposara en la nit e tornar fa spes, De 
ordiat per a malalt 
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Fes que sia ben espes e ben vert e fes que no bulla perquè perdria la verdor e apres 
met hi sucre sino met hi mel, De joliuertada 

Apres pendras la panada e metras hi la lampresa axícom si fos vn sercol de barril: 
empero dona-li vn tall en mig de la esquena perquè en altra manera per ventura 
rompria la panada, De lampresa en graelles 

Metras hi mija tassa de vinagre dins la cassola o dins la olla perquè lo vinagre lo 
tindra fort, De truyta 

Si la voldras menjar freda hauras a traure lo such perquè qualsevol panada de peix 
per menjar-la freda es menester que sen leue lo such, De saboga em pa 

Es menester que sen leue lo such perquè mentre que lo such sia dins la panada nos 
pot be guadar, De saboga em pa 

Empero que no·y haja molta aygua perquè ab aquell such hauras de fer lo potatge, 
De estorio en graelles 

E si hi voldras metre panses e ametles apres: be·u podras fer empero ab vn poch de 
oli perquè aquestes coses volen tostemps oli, De dentol en cassola 

Totes vegades que faras peix gros bullit que·y metes vna bona tassa de vinagre en lo 
bullir perquè lo vinagre lo guardara que nos tacara, De dentol bullit 

Primerament lo congre vol esser escaldat y tallat ab vn ganyuet perquè ha n·i molts 
que escorxen e val mes escaldarlo que no escorxar-lo, De congre frech en pa 

Pendras lo congre e trosejar las perquè no rompa la panada perquè ha ni alguns 
que son grans e altres petits, De congre frech en pa 

Apres met hi prou sal perquè donara sabor al peix, De congre bullit 

Cada vegada que bulliras peix gros met hi prou sal e vna bona tassa de vinagre 
perquè lo vinagre fara tostemps tenir lo peix dur, De congre bullit 

Primerament la morena si ella es viua guarda que no·t morda: e bat la be mentre 
que sia viua perquè les espines totes li deuallaran a la coha, De morena em pa 

Talla-la a trosos: e leuen la coha perquè les espines tostemps deuallen a la coha, De 
morena en cassola 

Si la morena es viua bat la fort perquè totes les espines deuallaran a la coha e si 
vols enganar a ton companyo dona-li a menjar la coha, De morena en graelles 

Mes cascu fa segons lo apetit de son senyor y dell mateix perquè hi ha molts Senyors 
que no menjan all e oli e an·i de altres que·n mengen de manera que cascu fa a sa 
voluntat, De morena en graelles 

E si la vols menjar freda trau ne lo such: perquè cada vegada que faras panades: e 
ton Senyor les voldra menjar axí fredes es necessari que cada vegada ne leues lo such, 
De tonyina en pa 

Es necessari que cada vegada ne leues lo such perquè mentre n’es lo such perquè 
mentre que lo such hi es nos poden tenir guayre, De tonyina en pa 

Es necessari que cada vegada ne leues lo such perquè mentre n’es lo such perquè 
mentre que lo such hi es nos poden tenir guayre, De tonyina en pa 

Metras hi la tonyina e com sera cuyta lançaras hi vna bona tassa de vinagre en la 
olla perquè la sostendra que nos rompra dins en lo brou, Bona tonyina bullida 
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Totes les salses que son de peix fresch no volen esser dolçes sino agretes perquè lo 

peix ja es de natura dolç, Bon escorseno bullit 

Met-hi en la olla de totes salses fines e çaffra: perquè aquesta salsa vol esser molt 
alta de color e dolça de sabor, Bon escabelx 

Primerament bat lo fort: perquè aquest peix es molt dur e perço vol esser molt batut, 
De polp 

Noy metes sal perquè aquest peix es de natura ja prou salat, De polp 

Ni aygua tan poch perquè ell mateix ne fara prou, De polp 

Primerament pendras les tellines e met-les dins vna cassola ab aygua freda e 
deixaras les axí vna bona estona perquè axí se obriran e exir n’a la terra que tenen dins 
lo cor, De tellines en cassola 

Com sia cuyta leua la de aquella aygua ahon se es cuyta e çoffregiras la vn poch 
perquè la merluça es de tal condicio que quant mes la fregiras mes tornara dura, De 
merluça 

Pica les be en vn morter e quant sien picades passa les ab vna molla de pa 
remullada ab vinagre perquè aquesta salsa vol esser agra e dolça, De merluça 

Com les de carnal dich te que aço no es sino voluntat de persones perquè trobaras 
molts Senyors quels agraden vnes viandes mes que no altres, Parlarem de les 
differencies de les viandes 

Primerament de la lagosta perquè lo menjar blanch nos pot ben fer sino hi metes de 
la lagosta, Parlarem de les differencies de les viandes 

En aquestes viandes hom no·y pot tenir mesura sino segons lo teu parer perquè les 
carabasses ja de sa natura son totes aygua, De menjar blanch de caraba 

Pical be e destempral ab vn poch de aygua ros e vaja dins la olla: perquè aquesta 
salsa vol esser molt acolorada, De genestada 

Ab totes aquestes coses fines fins a tant que sia cuyta: e sia en dia de ous perquè 
pendras rouells de ous debatuts, De genestada 

Empero la olla sia ben estanyada perquè aquestes coses no se poden ben fer sino es 
ja vna bona olla, De fara de farina de arros 

Si mes prest lo vols fer met-hi vn poch de sal perquè la sal escorxar molt prest, De 
grenyons 

Pendras solament de la licor que esta damunt la olla perquè aço es lo millor e 
damunt met hi sucre e canyella, De grenyons 

 

75 perquè final 

E perquè mes lealment e sençera seruesca a son senyor es menester que tinga tota 
aqualla criança que li pertany, Carta 

Que tinga tota aqualla criança que li pertany perquè los seus serueys li sien 
agradables e acceptes, Carta 

E perquè mes lealment: e sençera seruesca a son Senyor es menester que tinga tota 
aquella criança que li pertany, Comensa la Obra 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

967

Que tinga tota aquella criança que li pertany: perquè los seus serueys li sien 
agradables: e acceptes, Comensa la Obra 

Fer lo caure en alguna vergonya perquè cayga en fastig del senyor, Tall de Tudo o 
de Colomí saluatge 

Fet aço tornar les has a hon acostumi de estar e apartar-los has los fems que son 
podrits perquè los caualls o besties no stiguen bruts, De offici de mestre de Estable 

E encara deu tenir lo mestre de estable lum cremant tota la nit dins lo estable perquè 
si los caualls o altres besties se desligauen de continent puguen esser socorregudes, De 
offici de mestre de Estable 

Apres vaja tot aço dins ala olla mas no sia de coure ni stannyada de nou sino 
pendria la sabor del estany e si es estanyada de frech fareu la bullir ab molt pa e 
estubar-la heu molt be: e açò perquè la sabor del estany hisca de fora, De menjar 
blanch 

He hajes hun menador de fust e desfes-ho perquè no prenga la sabor de la leya, De 
menjar blanch 

Metra-s’hi la farina de bona manera poch a poch e menant tostemps perquè no·s 
prenga ab la olla, De menjar blanch 

E apres dona-li vnes quantes voltes perquè s·i encorpore lo such dels limons dintre, 
De limonada 

E hajes bon brou de carn e passar-ho has per estamenya perquè sie ben espes ab los 
ous, De amellat 

E com sie mes de mig cuyt leual del foch perquè repos vn poch cubert ab vn drap, 
Potatge que·s diu amido 

Ajes let de ametles e destempra la farina del arros en dites ametles o let de cabres: 
de manera que sie ben clar e apres met ho enla olla perquè bulla, Potatge ques diu 
genestada 

Apres pren vna olla neta perquè coga dit arros e met hi bon brou de carn que sia 
gras, Arròs ab brou de carn 

Com volras fer escudelles met los en la olla donant hi vnes quantes voltes perquè’s 
mescle tot ensemps: e apres fes escudelles, Arròs ab brou de carn 

Com lo arros sera dins la cassola metras hi tanta quantita de brou com conegues 
que lo dit arros haja menester solament perquè’s coga, Arròs en cassola al forn 

E com hi metras lo brou guarda que no sia massa calt perquè nos prenguessen 
encontinent los ous, Broet de Madama 

Vn parell de ous per cada escudella, los rouells solament, e destempre’ls ab brou 
fret: e agresta perquè no·s prenguen: e apres passa-los per estamenya, Bon broet de 
brou de carn 

E ans sia picat tu destempra la sal pra la salsa ab agror axí com ab agras o vinagre 
blanch empero que sia amerat ab vi perquè no sia massa fort, Salsero para volateria 
cuyta en ast 

Ab such de torronges mes guarda nol destempres fins que lo senyor sia en taula 
perquè sia fret, Salsero para volateria cuyta en ast. 
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E si tot lo potatge era de figues negres met hi vn poc de çaffra perquè tinga color de 

groch, Potatge defigat 

E çoffregiras-la per si mateixa e quant sia fusa met-la en vna olla que sia neta 
perquè puga coure tota la verdura: e apres çoffregiras los espinachs ab la grassa de la 
canr salada, Potatge modern 

Metras la ampolla axí com la caldera bullira perquè bulla tambe la ampolla e coga 
de aquesta manera grosses tres ores e mija, De Estillat 

La palla se met en la caldera perquè la ampolla no toca al sol de la caldera; 
correria gran arrisch la ampolla de rompres, De Estillat 

Met dins en la olla sucre e such de magranes agres e vinagre blanch e clauells e 
nous noscades e canyella e gingebre e pebre lonch e sucre blanch e tot aço sia ben 
picat e sia mes dins la olla perquè bull; e mena sempre ab vna menadora de fust, Salsa 
blanca de camellina 

Apres pendras vint y quatre rouells de ous e de totes salses fines e vn poch de çaffra 
perquè haja color de genesta, De dobladura de Molto 

E apres cou-los en aygua los ous perquè sien ben durs, Salsa bruna per a perdius o 
coloms 

Vna poca de mel e pebre: e canyella he gingebre he girofle: e nous noscades tot be 
poluorizat fes que bulla ab poch foch perquè torne spes, Salsa bruna per a perdius o 
coloms 

Quant sera mes de mig cuyt passa-la per estamenya que sia spessa e la auena sia 
clara vn poch perquè millor puga passar, De Auenat 

Apres empasta-la ab vna poca de aygua e pasta perquè non puga exir la babor, De 
solsit de gallines: o de moltó 

Met hi vinagre perquè tinga sabor, De casola de carn 

Y en lo brou ben picades les salses empero fa a girar a des a des perquè no coga mes 
d’una part que d’altra, De casola de carn 

Que sia ben amerat ab vn poch de aygua ros que sia fina perquè no sia massa fort, 
De roroles de fetges 

Apres pendras vna poca de menta seca: e torra-la vn poch perquè’s puga picar, De 
roroles de fetges 

Fet aço taparas la burnia perquè estiga axí quinze o vint jorns, De burnia de figues 

Fes ne quarters e leuan lo cor apres metras ho en la olla perquè bulla, Una torta a la 
genouesa  

E quant sera dins met hi vn poch de oli desota perquè la pasta nos tinga ab la paella, 
Una torta a la genouesa 

Vna cubertora que sia tant gran com la paella perquè la puga cobrir, Una torta a la 
genouesa 

Que sien clares mesclades ab vn poch de brou perquè no sien tant spesses com los 
fideos, De xinxanellas a la veneciana 

Apres met-los a fregir en vna paella ab mantega que sia bona e giraras-ho molt: 
perquè nos crem, De lesques de formatge frechs 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

969

Apres pren vn quart de canyella e vn quart de çaffra e tres quarts de gingebre tot ben 
picat e lançaras-ho damunt la oruga menant vnes quatre o cinch voltes perquè la salsa 
s’i puga encorporar, Bona oruga 

Al pastar met hi vn poch de oli perquè sia millor, De casquetes 

Val mes poch cuyta que massa:e fet aço lenau del foch perquè’s refrede vn poch, De 
casquetes 

Molt bella faria ben maurada ab oli e ben dura la que’l pastaras ab aygua que sia 
destemprada ab çaffra perquè la dita pasta tiga color, De casquetes 

Quant sien cuytes fes les menjar gentilment e gallart perquè nos rompen, De 
casquetes 

Fes pasta que sia feta de bella farina e pastala ab oli que sia molt fi de manera que 
sia ben maurada perquè torn molt dura, De flaons 

Met-hi ades ades de aquell brou axí gras e groch a cullerades dins en la cassola ab 
vna cubetora de ferro que sia carregada de foch damunt e coga axí vna ora mirant la a 
voltes perquè no se exugue massa, De sopes a la lombarda 

E met la dins en lo morter menant sempre de vna manera perquè la dita mel se 
encorpore en la salsa, De salsa verda 

Si per uentura la salsa fos massa espessa aclareir-la ab vn poch de vinagre amerat 
perquè no sia massa agre, De salsa verda 

Picala y en esser picada passaras la per aquella let e peffaras la espes perquè dels 
pits de la polla no hagen de leuar res, De menjar blanch de malalt 

Hi pots metre de totes especies senceres perquè do la sabor al brou e color, De brou 
de larder 

Metras hi les toferes perquè acaben de coure ab aquesta salsa, De capironades de 
toferes 

Apres hauras formatge rallat perquè estiga prest, De sopes daurades 

E met lo dintre perquè bulla tot plegat, De miraust de pomes 

Apres vmpliras-la de ametles e vin cuyt perquè torne a manera de vnguent aquest 
potatge, Codonys bullits en olla 

Metras-ho a bullir vn poch en vna petita olla perquè se torn espes e haja color de 
or:, Salsa que·s diu canyella de most 

Ametles metes pendras e lo blanch de vn poll e vn gra de all perquè solament senta e 
vna molla de pa remullada, Treballa que es dita salsa blanca per a oques 

Hages los pits o les lonmes e donals vn bull perquè perdan la sanch, Broet larder de 
bona fayso 

Fes vn forat a la panada de part de baix perquè lo such ne hisca que mentre que lo 
such es dintre no·s pot ben guardar, De salmo en pa 

Faras bullir vna cassola ab aygua e met hi la truyta: e com sera quasi mig cuyta 
metras hi vn poch de sal perquè haja bona sabor, De truyta 

Lo vinagre lo tindra fort perquè nos trenque, De truyta 
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Abans que metes la saboga al foch vntaras la graella ab oli perquè nos puga pendre 
ab la graella: e axí vaja al foch, De saboga em pa 

Metras hi lo cap o la coha del estorio ho lo que voldras perquè bulga, De estorio en 
graelles 

Pendras lo congre e trosejar las perquè no rompa la panada perquè ha ni alguns 
que son grans e altres petits, De congre frech en pa 

Vaja al foch damunt vnes bones brases o sino al forn mes millors son al foch sobre 
les brases perquè com son al forn cohen dalt: e de baix e per tot, Bones sardines en 
cassola 

No volen consentir la calor del forn si no les brases empero que sien poques perquè 
coguen a son plaer, Bones sardines en cassola 

Passa-les ab vn poch de vinagre: e ab vn poch del brou del peix si n’i ha sino met-hi 
vn poch de aygua perquè no sia massa fort, Potatge de calamars e de sipies 

Met-hi la palaya dins: e axí com ella se estrenyera tu prestament giraras-la de 
l’altra part e carrega la ma damunt ella perquè nos torn a estrenyer, De palaya fregida 

Nou pots be coneixer fins a tant que lo menjar blanch se torne espes de manera quey 
metes la farina a poch a poch perquè no sen paste, Do menjar blanch 

Aquestes carabasses volen se molt batre: e que tinguen bon foch perquè bullen fort e 
menant tostemps, De menjar blanch de caraba 

Met-la dins vna olla a hon haja a coure e met-hi la farina a poch a poch: e mena 
tostemps perquè no se·n paste la farina ab la let, De genestada 

E mena tostemps perquè no sen paste, De fara de farina de arros 

E quant bullira met-hi aço perquè bulla ensemps molt fort, De amido 

Guarda que les pomes no volen esser escaldades perquè’n pugues fer escudelles, De 
Mirraust de pomes 
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segons la edició de l’any 1482, Barcelona, 1911. 
 

Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  128 per a que 7 per+S.N.+a+inf 0  

per+inf. causal 13 per+inf. final 14 per+inf. de dest. 26 per+inf.d’immediatesa 0

per+inf. d’acció no feta 1 per+inf. d’acció retribuïda 0 per de règim + infinitiu 0  

per tal com 0 per ço com  0 per ço car 0 per tal car 0

per ço 12 per raó de 0 per qui 0 ço perque relatiu 0

per què relatiu A.nom. 1 per què relatiu A.orac. 54 per què interrog. dir. 11 per què interrog. indir. 3

perquè causal 130 perquè final 91 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 8

Per tal que 0 per ço que  0 per tant 0  

per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura 15 per altres valors 163

 

7 Per a que (com a locució conjuntiva) 

Senyor de totes les vniuersals creatures, qui·m donarà plomes de verdadera liberlat 
per a que volar e reposar en tu puga!, pàg. 114 

Senyor ¿quina cosa es lome, per a que tu te recordes d’ell; ni lo fill del home, per a 
que tu lo visites?, pàg. 145 

Senyor ¿quina cosa es lome, per a que tu te recordes d’ell; ni lo fill del home, per a 
que tu lo visites?, pàg. 145 

Quant suau e dol ament te dispons ab los teus elets, los quals posas dauant tu en 
aquest tan santíssim sagrament per a que a tu, Senyor, reben!, pàg. 194 

¿Quí so yo per a que tu a mi donar te vulles?, pàg. 196 

Lo sacerdot, vestit de les sagrades vestidures, te lo loch de Jesuchrisi per a que, per 
si e per tot lo poblé, a Deu humilment supplique e pregue, pàg. 205 

Encara que pochs e de molt poca estima sien, per a que tu aquells corregesques, 
santifiques, els faces a tu acceptes, pàg. 211 

 

128 per a 
9 casos introduint un circumstancial de temps: 

¿Perqué no·t aparelles per al dia del final juy, pàg. 45 

E sim vols fer gracia de aconsolar me, sies beneyt per a sempre, pàg. 106 

E si vols que yo senta tribulacious e misèries, sies axí meteix beneyt per a sempre, 
pàg. 106 

E solament que nom apartes per a sempre de la tua alegra vista, pàg. 107 
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Senyor, Deu, pare misericordiós, sies ara e per a sempre beneyt!, pàg. 165 

Trinitat benauenturada! a tu sol sia donada honra, laor, virtut e gloria per a 
sempre!, pàg. 147 

E axí, yo desige ab sencera voluntat offerir me a tu, Senyor, hi esser teu per a 
sempre, pàg. 210 

E de la claredat a la claredat de la profundíssima diuinitat gusten lo verb diuinal tet 
carn, segons fon en lo principi e resta per a sempre, pàg. 217 

Perquè sies per tots dignament loat e glorificat per a sempre, pàg. 229 

1 introduint un circumstancial de lloc 

Que tu proueeixques en les coses necessàries per al camí de la celestial patria, pàg. 
43 

21 introduint un benefactiu: 

Que si pensaues quant reposada pau per a tn e per als altres, quant gran alegría 
procuraries, pàg. 20 

Que si pensaues quant reposada pau per a tn e per als altres, quant gran alegría 
procuraries, pàg. 20 

Bona, profitosa e loable cosa es per a nosaltres que en algún temps sentam 
adüersitats, pàg. 21 

Que si tu seras stat per a tu mateix negligent, ¿que faran los altres en qui tu sperant 
confiaues?, pàg. 43 

E si tu sabs discretament comportar, deuallara per a tu dels alts cels marauellos 
socors e ajuda, pàg. 57 

¿E tu cerques per a tu en aquest treballos mon lo delit de reposada vida?, pàg.75 

Sia, donchs, per a tu exemple de humilitat verdadera, la destruccio e perdua de 
aquells, pàg. 89 

Per què es mes profitosa cosa per a tu fer en tu tal experiència, que si continuament 
les prosperitats de la tua voluntat possehies, pàg. 91 

Que la tua santissima vida senda, cami e carrera és stada per a nosaltres, 
descaminats, cechs e dejectes, pàg. 108 

Si tu atent speraues la mia venguda, e la tancada porta del teu cor per a mi fesses 
esser vberta, pàg. 122 

Digues : ¿per a mi es uefiguua cosa dijfficil tie impossihle?, pàg. 131 

Que mes val per a mi la tua abundant misericòrdia, per attènyer lo perdó de les mies 
errades culpes, pàg. 156 

¿Quant stare yo en lo teu etern regne lo qual eternameni per als teus elets stojes?, 
pàg. 159 

Tu demana a mi, no aquelles coses que son per a tu plasents e delitoses, pàg. 163 

Mas no és venguda per a tu aquesta benauenturada hora, pàg. 163 

O, Senyor! gran be es per a mi que lu me abaxes en humilitat simple, pàg. 166 

Profitosa cosa sera per a mi que ab vergonya la mía cara cobre, pàg. 166 
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Mas la gracia considera, no lo que es vtil per a si, mas lo que pot aprontar a molts, 
pàg. 174 

O, Senyor! e quant es per a mi necessària la tua gràcia, per a comentar, continuar e 
acabar actes de virtuoses obres, pàg. 178 

Que qualseuol amant apparella per al qui es amat neta, bella e alegra posada, pàg. 
220 

E no desige guardar neguna cosa per a mi, pàg. 228 

30 introduint un complement nominal de destinació:  

Ab los humils, deuots e simples, qui son pertret per a la obra de la celestial posada, 
pàg. 16 

Moltes coses necessaries per a la salut de l’ànima nostra, pàg. 22 

Coneixent los merits dels hòmens, totes les coses per a la salut d’aquells 
arregladament ordena, 24, pàg.  

Molt es necessari per a la salut de la malalta ànima nostra, pàg. 31 

Los vans delits de la terra, que nos leuen sinó per a les coses de la carnalitat viciosa, 
pàg. 39 

Alli nengun repos ni consolacio per als miserables damnats se troba, pàg. 46  

Studia cercar que plau a la voluntat diuina, per al començ e a la fi de tota bona 
obra, pàg. 50 

Dos coses son que per a la esmena de nostres desuariades erres specialment nos 
apronten, pàg. 50 

Apres les pugues sembrar per al gouern de l’ànima tua, pàg. 50 

Lo religiós qui deuotament en la sanctíssima mort e passió de Deu Jesús contempla, 
totes les coses profitoses per a la salut sua abundantment troba, pàg. 51 

Aquelles medicines que mes hauras mester per a la necessaria salut tua, pàg. 55 

Encara li falliría vna cosa molt necessària per a la salut de l’ànima sua, pàg. 73 

E si altra medecina més profitosa teníem per a la salut nostra, pàg. 77 

Qualseuol cosa que yo alegrament puch desijar ni pensar per al repos e consolacio 
mia, pàg. 104 

Fill: comporta que yo fa a en tu lo que vull per què yo sce lo que has mester per a la 
tua salut complida, pàg. 105 

Que per mijà de aquella yo puga obeir la tua sancta paraula, e acabar lo que yo he 
mester per a la necessària salut mia, pàg. 119 

Que lo menjar, lo beure, lo vestir e les altres coses per a la sustentació del cors 
necessàries, pàg. 124 

Jo veig los teus amagats pensaments, conech que has mester per a la salut tua, pàg. 
131 

Coses presents hi esdeuenidores necessàries per a la salut de l’ànima tua, pàg. 144 

Attènyer lo perdo de les mies errades culpes, que la mia pensada justicia per a 
defensio de la mia amagada consciencia, 156, pàg.  
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Tu de virtut e de major humilitat te armes, per a les grans batalles e treballs de les 

tentacions iniques, pàg. 162 

E tu sabs lo que yo he mester per a la salut de lànima mia, pàg. 167 
No son dignes les passions d’aquest temps per a la esdeuenidora gloria, pàg. 169 

Atorgam aquesta gracia la qual me has manifestat esser necessaria medecina per a 
la salut de la malalta ànima mia, pàg. 176 

E, quant benauenturat es aquell e a Deu accepte, qui ab apurada consciencia sta 
dispost per a rebre dins si de Jesuchrist lo cors sacratissim!, pàg. 214 

Marauellos conuit ab tu, Senyor, menja, on no li posan dauant per a menjar altra 
saborosa vianda, sino a tu, amat hi spòs de aquella, pàg. 216 

Gracies te faç, creador e redemptor de natura humana, que per a manifestar a tot lo 
mon los richs tresors de la tua caritat, pàg. 219 

Aquestes coses te done e desige donar, quada dia e quada hora; e per a retribuir te 
innumerables laors e gracies, pàg. 229 

Tu vens perquè sies santificat e ab mi sies vnit, rebent nouella gracia, e de nou sies 
en deuocio enees, per a esmena de la tua viciosa vida, pàg. 221 

E qualseuol qui, ab simple e humil cor, alçara a Deu la sua intenció, es despullara 
de qualseuol amor desordenada o enuig de qualseuol cosa creada, sera moh dispost 
vexell per a la diuina gracia, pàg. 225 

61 introduint un infinitiu de destinació  

Tenint vlls per a mirar, venim a caure en lo fondo pou de aqüestes terboles e 
amargues aygues, pàg. 9 

Axí com fan los sancts e forts hòmens, per a batallar contra les aduersitats nostres, 
pàg. 20, pàg.  

Molt aprofiten per attènyer humilitat verdadera e per a bandejar dels termens de 
nostres penses la pomposa vana gloria, pàg. 21 

Qualseuol temps vtilment despenien, lo qual, per a orar, molt xich los semblaua, 
pàg.30  

Siam certs que no som dignes ni disposts per a rebre tan gran benifici, pàg. 32 

Cerca temps dispost per a reposar, pàg. 33 

Trobaràs temps dispost per a exercir actes de operacions virtuoses, pàg. 33 

Tenir lo que ha mester per a no sentir enujosa fretura, pàg. 39 

Ara es temps de batallar; ara es temps dispost per a fer dels grans speccats esmena, 
pàg. 39 

Algún jorn vendrá que volries sols tenir spay de vna hora per a smenar les grans 
erres del teu viciós viure, pàg. 43 

Qui verdaderament a Jesuchrist ama, no cerca loch ni temps per a obrar deuots 
exercicis, pàg. 56 

Deu ve lo gran esforç en nosaltres e lo poder per a poder nos delliurar de confusio e 
vergonya, pàg. 56 
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E lo que molt approfita per a conseruar la humilitat verdadera es: que los altres 
sapien los defalliments nostres, pàg. 56 

E si, deixant nos, de nosaltres se aparta, restam malalts, dejectes e pobres, 
aparellats per a sostenir amargues e doloroses penes, pàg. 67 

Cerques en aquest trist mon lo delit de reposada vida, com sies nat per a sofferir 
enujosos treballs e fatigues?, pàg. 70 

¿Perquè tens, donchs, temor de portar la creu sancta, la qual es segur camí e pont 
per a passar als regnes de la eterna gloria?, pàg. 74 

Lo qual te donarà dels cels esforç at poder e força per a subjugar la senyoria tua, 
pàg. 76 

Són camí segur per a passar als delits de la eterna glòria, pàg. 77 

Benauenturats son los vlls qui per no veure les vanitats mundanes se tanquen e per a 
mirar les celestials benauentures, pàg. 79 

La gran carrera de paradís nos manifesten; mas tu donas esforç per a caminar ab 
virtuosos passos, pàg. 81 

Oració per a demanar a Deu gracia de deuoció, pàg. 83 

E que no tens alguna cosa per la qual gloriejar te deges, mas infinides occasions per 
a fer de tu poca menció hi estima, pàg. 85 

Oració per a complir lo que vol la voluntat diuina, pàg. 103 

No pots dalgun temporal be esser complidament contenta, puix tu per a posseir 
aquell no est creada, pàg. 105 

¿Que fariem si tan luminosa lum per a seguir a tu nons fos stada guia?, pàg. 108 

Tu saps quant poch puch yo sostenir, e quant prestament per vn xich pes de 
aduersitats so derrocat, sens tenir per a leuar me algún esforç ni esforçada força, pàg. 
110 

Que per a sostenir lo pes de les passions humanes me fall esforçada força, pàg. 111 

E aquell qui menor de tots humiliant sestima, es fet vexell mes dispost per a rebre 
dins si majors e mes senyalats beneficis, pàg. 117 

Oració deuotissima per a il·luminar lo pensament, pàg. 120 

Dóna’ns aygues de deuoció per a regar los camps de les consciencies nostres, pàg. 
120 

Donam força hi esforç per a resistir, paciencia per a sofferir, e per a perseuerar 
inuincible fermetat, pàg. 124 

Donam força hi esforç per a resistir, paciencia per a sofferir, e per a perseuerar 
inuincible fermetat, pàg. 124 

Donam força hi esforç per a resistir, paciencia per a sofferir, e per a perseuerar 
inuincible fermetat, pàg. 124 

Oració per a denejar lo cor, pàg. 126 

E donam esforçada virtut, per a buydar lo vexell del meu cor ple de enujoses ancles 
e tristures; e donam aclarits vlls per a mirar, pàg. 126 
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E donam esforçada virtut, per a buydar lo vexell del meu cor ple de enujoses ancles 

e tristures; e donam aclarits vlls per a mirar, pàg. 126 

Donam, Senyor, ales per a discretament fugir los lagots e vanes laors, pàg. 127 

Poderosa es la tua mà per a lançar de mi aquesta tentació enujosa, pàg. 129 

E per a fer amollir l’esforç de la sua poderosa força, pàg. 129 

Empero per a mirar al pobre de voluntat, al humil e mansuet, al deuot e 
contemplatiu, noy volem girar la nostra enfosquida vista, pàg. 134 

Aquestes coses aprofiten per a guanyar contenta e loable victoria, pàg. 140 

No son merexedores les passions d’aquesta present vida per a guanyar los goigs de 
la esdeuenidora glòria, pàg. 140 

Vsufructuant aquelles per a ben seruir, segons per lo subirán Mestre son instituidas, 
pàg. 143 

Perquè cerque ans a tu que als miserables hòmens, per a consolar-me les mies 
doloroses tristicies, pàg. 166 

E sabs quant es profitosa la tribulacio per a leuar lo rouell de nostres ennegrits 
vicis, pàg. 167 

No tinch boca per a dir altra paranla, pàg. 170 

Allí sta lo segur loch e segura infançonía per a defendre’s de la ira del enemich de 
natura humana, pàg. 171 

Sabent que los teus sants manaments són drets camins per a passar a la ciutat de 
perdurable gloria, pàg. 177 

O, Senyor! e quant es per a mi necessària la tua gràcia, per a comentar, continuar e 
acabar actes de virtuoses obres, pàg. 178 

Que los dons de natura comuns son als bons e als mals; mas de la gracia son propis 
dels elets per a fruir los goigs de la eterna vida, pàg. 178 

Ans de totes coses posa vna exortació per a rebre lo preciós cors de nostre senyor 
Jesuchrist, pàg. 190 

La mia mala consciencia me fa veure que yo so sutze veixell per a rebre tan alts e 
profundos misteris, pàg. 191 

¿Com pore yo en vna hora aparellar me per a rebre ab deguda reuerencia lo 
Creador dels cels e de la térra?, pàg. 191 

E si no stich aparellat e dispost per a celebrar quada dia, treballare en rebre en lo 
temps degut los diuinals misteris, pàg. 200 

Il·lumina los meus tenebrosos vlls per a mirar tan profundo misteri, pàg. 201 

E axí, si yo no puch de la abundant font poar per a complidament beure, pàg. 203 

Tu quim has aparellat lo teu santíssim cors e la tua sanch preciosa, per a menjar e 
beure, pàg. 203 

Que profitosa cosa es saber ab quanta honor e reuerencia dech yo aparellar lo meu 
cor per a rebre lo teu cors sacratissim, o per a celebrar aquest tan gran e diuinal 
sacrifici, pàg. 206 
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Que profitosa cosa es saber ab quanta honor e reuerencia dech yo aparellar lo meu 
cor per a rebre lo teu cors sacratissim, o per a celebrar aquest tan gran e diuinal 
sacrifici, pàg. 206 

Que no·y ha offerta alguna més digna, ni major satisfacció per a delir los peccats, 
que en la Missa hi en la Comunió, pàg. 208 

Moltes vegades se trobarà desaparellat e descuydat per a tan sant sagrament rebre, 
pàg. 215 

6 introduint un infinitiu impulsivofinal.  

Mas, ab tots los grans mals que nodrint cria, granment es amada, e souint la cercam 
per a trobar en ella repos de contentado alegra, pàg. 112 

E si cerques deçà o dellà diuersitat de coses per a delitar te, nunqua trobaras alegre 
deport, pàg. 126 

Yo stich prop per a reparar totes coses, pàg. 130 

Si staras constant e ferm en qualseuol cosa que esdeuenir te puxa, e tancant per a 
mirar aquella los vlls carnals entraras en lo tabernacle ab Moyses, pàg. 144 

Lo gloriós Moyses recorria al tabernacle, per a soltar e determenar les sues 
questions, pàg. 144 

Que lo nostre rey entra dauant nosaltres per a batallar per nosaltres, pàg. 181 

 

54 Per + infinitiu 
13 per + infinitiu causal 

¿Que apronten les grans astucies de les escures e amagades coses, de les quals en lo 
final juy per hauer-les ignorades no serem represos?, pàg. 9 

Puix veu clarament que no es fet mes sanct per esser loat, ni es fet mes dejecte per 
esser vituperat dels hòmens, pàg. 62 

Puix veu clarament que no es fet mes sanct per esser loat, ni es fet mes dejecte per 
esser vituperat dels hòmens, pàg. 62 

Car los mèrits no són de stimar per tenir visions ni consolacions moltes, ni per esser 
docte en les Scriptures santes, ni per esser muntats en dignitat de gran senyoria, mas 
per tenir l’edifici de les sues obres fundat sobre·ls fonaments de humilitat verdadera, 
pàg. 91 

Car los mèrits no són de stimar per tenir visions ni consolacions moltes, ni per esser 
docte en les Scriptures santes, ni per esser muntats en dignitat de gran senyoria, mas 
per tenir l’edifici de les sues obres fundat sobre·ls fonaments de humilitat verdadera, 
pàg. 91 

Car los mèrits no són de stimar per tenir visions ni consolacions moltes, ni per esser 
docte en les Scriptures santes, ni per esser muntats en dignitat de gran senyoria, mas 
per tenir l’edifici de les sues obres fundat sobre·ls fonaments de humilitat verdadera, 
pàg. 91 

Car los mèrits no són de stimar per tenir visions ni consolacions moltes, ni per esser 
docte en les Scriptures santes, ni per esser muntats en dignitat de gran senyoria, mas 
per tenir l’edifici de les sues obres fundat sobre·ls fonaments de humilitat verdadera, 
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pàg. 92 

E de açò me fan testimoni los teus gloriosos apòstols, los quals, per esser stats 
humils, deuots e simples, e per lo teu sant nom hauer soffert turments e injuries, has 
constituïts prínceps sobre tota la habitable terra, pàg. 117 

E no miram en quin vil fanch stan les nostres affeccions soterrades, ni ploram per 
esser tan sutzies nostres miserables obres, pàg. 133 

Lo regne de Deu no se atteny per ben parlar, mas ab preu de virtuoses obres se 
guanya, pàg. 149 

Los quals mes aprengueren per auorrir les mundanes coses, que per studiar coses de 
alta e profunda intel·ligència, pàg. 150 

Los quals mes aprengueren per auorrir les mundanes coses, que per studiar coses de 
alta e profunda intel·ligència, pàg. 150 

Alça, donchs, a la sumitat dels cels los vlls de la tua pensa, e veuras que tots los 
meus sants, per hauer en aquesta present vida comportat treballoses batalles, ara en 
alegra e perpetua pau ab mi continuament se alegren, pàg. 158 

 

26 per + infinitiu destinació 

Les coses de aquest inich món com a vils, transitories e vanes les stima, per guanyar 
a Jesús, pàg. 11 

Molt apronta, per attènyer lo delit de la spiritual, pàg. 18 

Enuergonyides injuries, que molt aprofiten per attènyer humilitat verdadera e per a 
bandejar dels termens de nostres penses la pomposa vana gloria, pàg. 21 

E coneixeras que est vengut per viure ab Deu, senyor nostre, a esser fet spiritual 
home, pàg. 49 

Qui a la creatura per esser guardat se arrima, perillosament caurà ab aquella, pàg. 
64 

E síes cert que noy ha altra carrera pus ampia, pus bella e pus segura per anar a la 
immortal vida, que lo cami de la creu sacratissima, pàg. 75 

No cerques, doncs, altra senda per anar a la ciutat de paradís, que aquest real camí 
de la creu sancta, pàg. 75 

Fill: per donar salut a la tua malalta ànima so deuallat de la sumitat dels cels en la 
baxa e miserable térra, pàg. 107 

Yo so menor del teu menor benefici; e com yo la granea de la tua celsitut considere, 
per attènyer e considerar aquella noy basta lo meu spirit dejecte, pàg. 116 

Molts desigen los alegres delits de la contemplació deuota; mas no studien en 
adquerir aquelles coses que per attènyer aquella son necessàries, pàg. 133 

Fill: no deus los passos de la tua voluntat tornar attras del cami dels perfets 
religiosos, mas esser mes esforçat de muntar en altitut de contemplatiua vida o, 
almenys, ab continuu desig suspirar per attènyer aquella, pàg. 135 

De la pura hi entegra renunciacio de si meteix per attènyer la libertat del cor, pàg. 
142 
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Mes val per a mi la tua abundant misericòrdia, per attènyer lo perdo de les mies 
errades culpes, que la mia pensada justícia pera defensió de la mia amagada 
consciencia, pàg. 156 

Totes les coses enujoses se deuen sofferir per attènyer la eterna vida, pàg. 156 

Conexeries que son dignes d’esser comportades per attènyer lo gran goig de la 
eterna vida, pàg. 158 

Speram, diu lo Senyor, que per attènyer lo regne de Deu primer has desser 
esperimentat en los treballs d’aquesta treballosa térra, pàg. 163 

No es fet l’ome millor per esser estimat major entre·ls hòmens, pàg. 169 

E daci proceeix que desijar lo be granment me delita, mas per attènyer aquell no 
trobe la verdadera senda, pàg. 177 

Mas, perquè·m fall l’esforç de la gracia per ajudar a la mia gran flaquesa, no puch 
complir tan sant e virtuós propòsit, pàg. 177 

Que totes les coses que per attènyer la benauenturança e pau son bones, son de poca 
estima sens la tua alegra presencia, pàg. 188 

Lo sacerdot deu esser arreat de virtuts marauelloses, per donar als altres exemple de 
virtuos viure, pàg. 205 

Que nom restaua cosa que per aplacar a Deu no passàs en sacrifici, pàg. 209 

Perquè ab la sua verinosa malicia de tan excel·lents obres los destorbe, causant en 
aquells algunes temors e dubtes, per apoquir-los la sua deuoció, pàg. 213 

Perquè ab la sua verinosa malicia de tan excel·lents obres los destorbe, causant en 
aquells algunes temors e dubtes, per apoquir-los la sua deuoció, o per leuar-los les 
armes de fe en tan streta batalla, pàg. 213 

Perquè ab la sua verinosa malicia de tan excel·lents obres los destorbe, causant en 
aquells algunes temors e dubtes, per apoquir-los la sua deuoció, o per leuar-los les 
armes de fe en tan streta batalla; per veure si pora fer que dexen del tot aquesta santa 
comunió, pàg. 213 

Moltes vegades nos empatxa la molta solicitut per hauer deuocio, e la gran ància de 
confessar nos, pàg. 213 

 

14 per + infinitiu final  

Si la porta de nostra treballada pensa sta continuament tancada, e si de continent 
que ell al lindar se acosta per tocar los anells, li es feta furiosa resistencia, pàg. 23 

Benauenturats son los vlls qui per no veure les vanitats mundanes se tanquen e per a 
mirar les celestials benauentures vetlant se desperten, pàg. 79 

E benauenturats son aquells qui, per seruir a Deu, senyor nostre, dels laços d’aquest 
miserable mon se desliguen, pàg. 79 

E recorria a la segura infançonia de la oracio deuota, per deliurar-se dels grans 
perills e maldats dels maliciosos hòmens, pàg. 144 

Mas l’antich enemich de natura humana nunqua cessa ab colps de cruels tentacions 
lo flach spirit combatre, tenint, de nit e de dia, enujos setge per pendre algún desanciat 
dins los seus enganosos laços, pàg. 145 



 Miquel Pérez, La imitació de Jesucrist, del venerable Tomàs de Kempis,  
 traducció catalana.  
980 

 
Jesús, deuallara per oir les liçons dels hòmens, ço és, per examinar les humanes 

consciencies, pàg. 150 

Jesús, deuallara per oir les liçons dels hòmens, ço és, per examinar les humanes 
consciencies, pàg. 150 

Desiges exir de la habitacio del teu cors per veure la luminosa claredat sens ombra 
alguna, pàg. 162 

Senyor, no vols que les tues obres peresquen, per mostrar los richs tresors de la tua 
bondat infinida, pàg. 170 

Si lo sant e just Noe, per saluar-se ab pochs, cent anys treballa en la obra de la sua 
fabricada arca ¿com pore yo en vna hora aparellar me, pàg. 192 

Molts van a diuersos lochs per veure dalguns sants les estimades reliquies, pàg. 194 

Ab quant gran desig irien los hòmens en aquell loch, per oir celebrar tan alts e 
profundos misteris!, pàg. 195 

Pa dels angels, pa viu qui deualla dels cels per dar als hòmens vida, pàg. 197 

Com si aquell meteix dia Jesuchrist deuallaua, per fer-se home, dels alts cels, pàg. 
198 

 

1 per + infinitiu d’acció no feta 

¿Que aprofita tenir ància de les coses que són per venir, sinó que·ns fa tenir enujosa 
tristícia?, pàg. 130 
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290 Per què (19 per què i 271 perquè) 

 

11 perquè interrogatiu directe 

O, foll abominable! ¿perquè creus longament viure, com vn sol dia de seguretat no 
tengues mirant molts com improuisament han deixat la vida?, pàg. 43 

¿Perquè no t’aparelles per al dia del final juy?, pàg. 45 

¿Perquè cerques en aquest trist mon lo delit de reposada vida?, pàg. 70 

¿Perquè tens, donchs, temor de portar la creu sancta?, pàg. 74 

¿Perquè, donchs, te vols aplicar en los estranys negocis?, pàg. 121 

¿Perquè tems al home mortal, qui huy es viu e dema ja nos mostra lo seu miserable 
esser?, pàg. 141 

¿Perquè yo, desuenturat, no prouehi millor a mi mateix?, pàg. 153 

¿E perquè tan leugerament cregui a les páranles dels altres?, pàg. 153 

¿Perquè vna vana e breu paraula dita contra tu tan granment te entristeix hi enuja; 
la qual, encara que fos major, not deuria en alguna manera moure?, pàg. 182 

¿Per què, donchs, nom acosté ab major deuocio a la tua venerable presencia?, pàg. 
193 

¿Per què nom aparelle ab major deuocio a rebre les tues coses santes?, pàg. 193 

 
3 perquè interrogatiu indirecte  

E a nosaltres no pertany discernir perquè atteny vn home menor gracia que altre, 
pàg. 117 

No vulles saber perquè desempara Deu a vns, e als altres ab la sua santa gracia se 
acosta, pàg. 183 

Ni perquè vns son tan dolorosament afligits, e altres tan prosperament exalçats, pàg. 
183 

 

1 perquè relatiu A. N.   

Axí no tinch alguna occasió per què de tu clamar me puga, pàg. 148 

 
54 perquè relatiu A. O.   

Dolorosos affanys, affanyosos treballs e penes senten, murmurant continuament 
contra si meteixos, perquè han feta eleccio de tan subjugada vida, pàg. 17 

Mas posem la destral a la rael de aquest arbre, per què, esporgats de aquestes 
mortals passions, tengam en segur port la nau, pàg. 20 

De manera que interiorment prenem a Deu per testimoni quant publicament som 
menys preats dels hòmens. Perquè serie rahonable cosa al home, drenar la proba de 
sos desigs a la ciutat de gloria, pàg. 21 
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Les quals, encara que ab molt afany se comporten, son profitoses, per què son 

medicinal purga ab la qual som purgats e instruits de moltes coses necessaries per a la 
salut, pàg. 22 

Si de continent que ell al lindar se acosta per tocar los anells, li es feta furiosa 
resistencia. Perquè diu vn famos doctor: En lo principi de la batalla fes resistencia, 
pàg. 23 

La diuersitat dels parers e opinions naixen entre·ls parents e amichs, entre·ls 
cauallers e ciutadans, entre·ls deuots e religiosos, enuerinades discordies, perquè la 
antiga consuetut de seguir quascu son parer ab difficultat se ordena, pàg. 25 

Poques coses tendriem a comportar per amor de la bondat diuina, la qual axí 
santament ho dispon. Perquè aprengam humilment comportar los vns los enujosos 
defalliments dels altres, pàg. 27 

Ni pot granment star en pau, repos ni concordia qui no estima a si lo menor e de tots 
lo mes subjecte. Perquè tu a seruir est vengut, no a regir: a sofferir e treballar, no a 
reposar ni parlar, pàg. 28 

La gran furia e força de les sues passions propries, subjugant la sua carn viciosa a 
tots treballs e fatigues; perquè purgar en aquest mon los vils peccats e vicis es millor 
que purgar les sutzes culpes en lesdeuenidor purgatori, pàg. 45 

Seras fet rich de bens de preu inextimable, no freturant dalgunes altres coses. 
Perquè ell sera lo teu proueidor e procurador en les necessitats tues, pàg. 55 

Si los hòmens te menypreen ni si vergonyosament te faran algunes injuries. Perquè 
piadosament contemplaras que lo rey de gloria, Jesús, fon granment en aquest mon 
vituperosament menypreat dels hòmens, pàg. 56 

Posa primerament a tu en lo delitos cami de pau, e poras apres ab verdadera lum 
guiar los altres a la casa de pacifica concordia. Perquè lome amador de pau mes prest 
apagara les enceses flames dels oys, pàg. 58 

Mes justa cosa seria que, scusant lo teu proisme, a tu mateix acusasses. Perquè si 
vols esser comportat, necessari es quels altres discretament comportes, pàg. 59 

E axí los mals hòmens james dins la sua entristida ànima verdadera alegria senten; 
perquè, no stan en pau los inichs e peruersos, pàg. 62 

Vence lo glorios mártir Sant Loren la potencia d’aquest mon inich e maligne, e totes 
les coses que en aquell delitar lo podien. Perquè lo verdader amador de Jesuchrist no 
segoeix les perilloses sendes de les consolacions, pàg. 68 

De manera, que yo no desige posseir la consolacio aquella que de mi la dolorosa 
contrició bandeja, ni aquella alta contemplació que en altitut de presumpcio e vana 
gloria muntar me faça. Perquè tota cosa alta no es santa, ni tot desig no te puritat 
complida, ni tota cosa dol a no es bona, ni tota cosa cara no es a la diuina magestat 
accepte, pàg. 71 

Los qui ara alegrament scolten e seguexen lo sant nom de la creu sacratissima, en 
aquell jorn de la damnacio eterna serán deliures. Perquè aquest glorios senyal de la 
creu santa clarament se mostrarà en lo cel, quant lo verdader Jutge deuallara a jutjar 
les creatures humanes, pàg. 74 

Erres, erres granment, si ab la lum del enteniment altres coses cerques que 
tribulades congoixes; perquè tota aquesta mortal vida de affanys, treballs e miseries se 
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mostra granment plena, pàg. 75 

E, axí aparellat e dispost a sostenir tribulacions e congoixes, coneixeras aquelles 
esser molt profitoses, perquè son cami segur per a passar als delits de la eterna gloria, 
pàg. 77 

No series segur de no sentir aduersitats algunes. Perquè diu Jesús, senyor nostre: Yo 
mostrare ad aquell quant grans coses ha mester, pàg. 77 

Ja plagues a Deu que, per lo sant nom de Jesús, alguna cosa comportasses, perquè 
restaria en tu gran gloria, hi en los sants de Deu contenta alegría, pàg. 77 

Jo al seruent que fins als derrers dies de son viure diligenment me seruira, li donare 
los rics bens que liberalment li tinch promesos. Perquè yo so lo remunerador e donador 
de totes gracies, pàg. 82 

Si se sdeuenia, pensa com la tornaras dins la lanterna de la enfosquida ànima tua, la 
qual yo per alguns dies he apagada per cautela tua, e per gran laor e gloria mia. Per 
què es mes profitosa cosa per a tu fer en tu tal experiencia, que si continuament les 
prosperitats de la tua voluntat possehies, pàg. 91 

Aposentaras la celestial gracia e caritat verdadera, sens fer te contrast alguna 
enueja ni alguna amor desonesta e folla. Perquè la diuina caritat esforçadament ven 
totes les grans potencies, pàg. 94 

Ara, Senyor, souint plore, gemegue hi lamente, e a gran desauentura mia 
dolorosament comporte. Perquè innumerables mals en aquesta trista vall de miseries 
me turmenten, pàg. 114 

Los quals souint me torben, empachen hi enfosquexen; perquè lo cami de anar a tu, 
Senyor, no trobe, e nom alegre dels teus abraçars alegres, pàg. 114 

Com si primer entre·ls hòmens de gran stima fos assegut en honorosa cadira. Perquè 
en la tua voluntar hi en la amor de la tua incomparable honra, se deu solament lome 
aconsolar, pàg. 118 

Desija, prega e soplica que la diuina voluntat complidament compleixques. Perquè 
tal home en los alegres termens de verdadera pau alegrament reposa, pàg. 118 

E si pogues dins la caxa de la mia memoria tenir stojadcs aquelles, no naxeria dins 
mi tan presta turbacio. Perquè, tantes vegades me sent enujat e treballat, tantes voltes 
me trobe apartat de la casa de aquesta sancta doctrina, pàg. 119 

Not apartes de mi, Deu e senyor meu, mas ah piadosos vlls mira en la mia profitosa 
defensa: perquè grans squadres de cruels hi enujosos pensaments la ciutat de la mia 
ànima tenen assetiada, pàg. 119 

Leua, Senyor, lo meu spirit carregat de greus peccats e culpes, e al a lo meu desig a 
desijar les celestials benauentures, perquè, gustada la dol or de la subirana 
benauentura, me penida de hauer assaborit les sabors terrenes, pàg. 120 

Los tancats pensaments de quascu a mi son manifestament palesos. Perquè a mi, 
donchs, se denen totes coses acomanar, pàg. 121 

Ni de la multitut dels seruidors, ni del particular amor dels hòmens. Perquè aquestes 
coses en lenfosquit cor grans tenebres causar acustumen, pàg. 121 

E aço vol dir: aue si tu no staras ab mi, mudar te pots, mas no minorar; perquè, 
attesa la occasio, trobaras lo que has fugit, pàg. 126 
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Senyal es de poch animo ser portat tan leugerament del enemich a la imaginacio 

falsa. Perquè ell no cura si ab veritat o falsía nos engana o burla, ne sins derroca per 
térra ab lo pes de la amor, pàg. 132 

Tinch de arribar ad aquell benauenturat loch en lo qual nengu me pora donar 
enujosa fatiga. Perquè quant alguna cosa en aquest trist mon me déte, les ales de la 
mía voluntat no poden volar, pàg. 132 

Les vanitats de aquesta miserable terra, qui stima neguna cosa esser gran sino lo sol 
etern e subirán be. Perquè qualseuol cosa que no es Deu, deu esser, com a vil e dejecte, 
desestimada, pàg. 133 

Certament, entre la sciencia del home illuminat e deuot, e la sciencia del letrat hi 
studios clergue. Perquè mes noble es aauella doctrina que deualla de la font de la 
diuina influencia, que aquella que ab treballs de humana industria se pot de quada dia, 
pàg. 133 

Fill: no vulles seguir dels teus desuariats desigs les perilloses sendes. Perquè tant 
com en aquesta miserable vida viuras, seras subjugat a desuariada mudanza, pàg. 136 

Mas que tots los desigs de la sua pensa a bona, santa e dreta fi ordene. Perquè tant 
com mes sera pur e net lull de la tua intencio, tant iras mes segur e ferm entre les grans 
tempestats d’aquesta perillosa vida, pàg. 136 

Es mester, donchs, que animosament te defenses, ab esforçzada ma batallar contra 
los teus furiosos contraris, perquè al qui animosament batalla es donada la manna de 
victoria, pàg. 139 

Fill meu: moltes vegades desija lome alguna cosa que, apres de hauer la attesa, 
comenta tantost de auorrir aquella, perquè les humanes afeccions en vn meteix loch 
continuament no aturen, pàg. 145 

Axí, deus esser mort a les desordenades affeccions dels hòmens que ames, que tant 
com pugues desiges star sens companyia alguna. Perquè tant se acosta mes lome a 
Deu, quant sta luny de tota terrenal companyia, pàg. 148 

Estendre dauant tu los verts e fertils prats de les Sagrades Scriptures, perquè ab 
alegre cor per la dreta carrera dels meus nianametits comences alegrament a correr, 
pàg. 169 

Que la pena d’aquesta sutzia taca en tots los hòmens generalment deualla, per què 
la meteixa natura, que fon creada justa e bona, sia corrompuda, pàg. 177 

Mes ame esser ab tu peregri en aquesta miserable terra, que sens tu posseir dels cels 
les triunfants e altes cadires. Perquè allí on tu, Senyor, stas es lo cel; e alli on tu no 
habites, atura la mort e lo infern trist, dolor es e lamentable, pàg. 187 

Fas la obra de la tua redempcio, hi est participant de tots los merits de Jesuchrist. 
Perquè james la sua caritat se apoquex, e la granesa de la sua infinida misericordia 
james se guasta, pàg. 198 

Pare, per tu, e axí meteix doni tot lo meu cors e sanch en menjar, per què yo fos tot 
teu e tu restasses meu, pàg. 209 

Demanaren que yo dignes missa per ells e per tots los seus, axí vius com morts. 
Perquè tots senten venir los de la tua beneyta gracia marauellos socors e ajuda, e 
deliurament de les penes, pàg. 211 
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É no sies moh prolix ni cuytat en lo dir la missa, mas guarda vna bona manera, per 
què no enuges als qui la oen, seguint dels antichs lo cami e carrera e la ordenança 
loable; e seruex primer a la vtilitat dels altres, que al desig o deuocio tua propria, pàg. 
215 

Sentir vna poca de intrínseca aflfeccio de la tua amor, en aquesta comunio 
sacratissima, perquè la fe mia se fa a mes ferma, e la mia esperança en la tua bondat 
mes aprofite, t la caritat, vna vegada perfetament encesa, apres de sperimentada la 
celestial manna james defallesca, pàg. 224 

Neguna calor de deuocio arriba; mas no del tot derrocar te ni demasiadament 
entristir te. Perquè Deu dona moltes vegades en vn instant lo que en molt temps negar 
acostuma, pàg. 225 

Encendrem e cremar-me complidament ab la lum de la tua diuina presencia, e de 
cambiar-me en tu, perquè ab tu vn meteix spirit yo fet sia, per la gracia de la vnio 
interior e per la calor de la amor ardentissima, pàg. 227 

Les laors celebrades per qualseuol creatura en lo cel hi en la terra, per mi e per tots 
los recomanats per mi en les oracions, perquè sies per tots dignament loat e glorificat 
per a sempre, pàg. 229 

 
130 perquè causal  

Moltes vegades se sdeue que alguns no senten lo delit de les euangeliques paraules, 
perquè en ells l’espirit de Jesús no habita, pàg. 5 

Benauenturat es aquell a qui la veritat, no per tancades figures, mas per si, 
clarament se manifesta. Perquè la nostra opinió el nostre enteniment ab la ceguedat de 
la sua curta vista souint nos engana, pàg. 8 

Enugem souint de legir e oir moltes coses, perquè en tu, Senyor, es tot lo que ma 
voluntat desija, pàg. 9 

E perquè molts, mes en altes sciencies attènyer que en ben uiure studien, granment 
erren, pàg. 10 

E perquè, fundats sobre vanitat tan variable, mes desigen esser alts, pàg. 11 

La gran solicitut nostra en legir les altes Scriptures souint nos empatxa, perquè 
volem alçar en altitut de subtilitats escures, pàg. 13 

Los exemples dels vells e antichs not desplacien, perquè no son stats sens causa 
stojats de aquells en les antigues caixes de la memoria, pàg. 13 

E perquè no es algu tan saui que perfetament totes coses saber puixa, no vulles de la 
força del teu subtil enteniment tenir alguna fianza, pàg. 17 

Que moltes vegades volguera hauer tengut callat silenci e no esser stat en ajust de 
hòmens, perquè apres román la mia consciencia tristament enlajada, pàg. 18 

La occasio quens fa algunes vegades molt parlar, es perquè, parlant, alegrem 
l’entristit cor fatigat de innumerables congoixes, pàg. 18 

Mas aquests son vans e inutils remeys, perquè aquestes exteriors consolacions de les 
interiors e diuines son enemigues, pàg. 18 

Benauenturats son los humils e simples, perquè continuament tendrán pau dins los 
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termens de lànima sua, pàg. 19 

Mas nosaltres, perquè granment nos occupam en les passions propries, molt tart en 
la batalla de aquest cruel mon podem vn sol vici e peccat venare, pàg. 19 

Ni podem esser segurs de les tentacions aquestes; perquè en nosaltres meteixos es 
per on som tentats, pàg. 23 

Tira los teus vlls a mirar a tu metex, e los actes e obres dels altres guarda no jutges, 
perquè erraras, pàg. 24 

E sies cert que comportar a quests defalliments es cosa molt profitosa, perquè alli es 
conegut lo precios or de la tua estimada paciencia, pàg. 27 

Perquè nengu es sens defecte, nengu es sens malaltia dànima e nengu es prou saui, 
es mester que los vns als altres nos comportem, pàg. 27 

Ni fies de la seguretat en aquesta present vida, encara que sies vist bon hermita o 
monge, per què souint los qui son millors en la opinió dels hòmens son mes perillosos 
de caure, pàg. 34 

Fogint de la vista e conuersacio dels hòmens, no desijant veure lo gue no es bo 
posseir: perquè aquest miserable mon fenetx e passa, pàg. 35 

Mas a la deuota contricio de cor te inclina, perquè en deuocio pus libertameat te 
conserues, pàg. 36 

Cerca necessaries occasions de plànyer, perquè complidament sab que no pot vn 
punt sens tribulacions, pàg. 37 

Mas, perquè aquelles penes al nostre desanciat cor encara no attenyen, frets stam e 
pereosos en nostres peccats plànyer e dolre, pàg. 38 

Ans son desplasents, enujoses e tristes, perquè ab gran solicitut e ancia son 
posseides, pàg. 39 

E perquè granment es turmentat dins si lome per les necessitats corporals en aquest 
mon miserable, lo gran rey e propheta Dauid a Deu deuotament supplica dient, pàg. 39 

Guiant per aquest virtuos cami lo seu desig a la amor de les coses inuisibles, perquè 
amant les visibles e baxes no fossen portats a la profunditat de miseria, pàg. 40 

Perquè es necessari, en les tribulacions e treballs nostres, tenir paciencia hi sperar 
la diuina misericordia, ftns passe la iniquitat aquesta e la mortalitat sia separada de la 
vida, pàg. 40 

Degudament, donchs, nos deuem humiliar e no ensuperbir-nos, puix som tan 
incostants e fragils; hi encara perquè molt prest podem, per negligencia, perdre lo que 
ab molt treball hauiem guanyat per gracia, pàg. 41 

Benauenturat es aquell qui te continuament la mort dauant los vlls de la sua suetlada 
pensa, perquè recordant se de aquella, a ben morir se ordena, pàg. 42 

Molts subitament e improuisament moren, perquè en hora no pensada ha de venir 
letern e verdader jutge, pàg. 42 

Ni tem la mort trista, ni lo final juy, ni del infern les cruels hi enceses flames: perquè 
la perfeta amor seguretat nos dona de acostar-nos a Deu, pàg. 48 

Sies diligent e despert en lo seruir de la magestat diuina, e pensa studiosament 
perquè est vengut a la religio santa deixant d’aquest enujos mon los delits agradables, 
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pàg. 49 

Continuament innumerables ancies lo congoixen, perquè de la interior consolacio te 
dolorosa fretura, pàg. 51 

Qui en la religio santa cerca les coses leugeres e facils, tostemps en grans treballs 
sera la sua miserable vida constituida, perquè alguna cosa trobara que necessariament 
li te a desplaure, pàg. 51 

Dels vituperis a tu rets granment te alegraríes; perquè la gran amor d’aquell fa que 
lome a si metex menyspreant desame, pàg. 56 

E si tu sabs discretament comportar, deuallara per a tu dels alts cels marauellos 
socors e ajuda, perquè de nostre senyor Deu ve lo gran esforç, pàg. 57 

No deuem molt creure a nosaltres meteixos, perquè souint nos fall lenteniment e la 
gracia, e perquè dins la lanterna del nostre frágil cors molt poca lum clareja, pàg. 60 

No deuem molt creure a nosaltres meteixos, perquè souint nos fall lenteniment e la 
gracia, e perquè dins la lanterna del nostre frágil cors molt poca lum clareja, pàg. 60 

E si ells dien que dauall les ales de benauenlurada pau lo seu viure reposa, no 
tement algu qui nourels puga, nols vulles creure; perquè prestament se moura contra 
ells la diuina ira, pàg. 62 

E perquè la alegria e consolacio d’aquest mon tostemps es acompanyada de 
tristicia, la alegria dels justs e bons hòmens en Deu solament termena, pàg. 62 

Hi es mester que lo amant totes coses desame, perquè Jesuchrist sol vol esser amat 
sobre totes coses, pàg. 63 

E perquè la carn nostra es sens fermetat alguna, axí com la ploma per lo vent 
moguda, e la gloria nostra es axí com flor coluda, que prest torna seca, seras tristament 
enganat, pàg. 64 

Cerqua, yo·l prec, contínuament a Jesús, perquè en totes coses lo trotes; que mes 
nouràs a tu, si ad aquell no cerques, pàg. 64 

En la calor de la gracia, sta la nostra ànima constituida; perquè la gracia acostuma 
de venir e absentar se de nosaltres, segons la diuina voluntat ho dispon e ordena, pàg. 
69 

Mas aquestes diuines consolacions no poden esser tostemps que volem posseides, 
perquè la batalla de les tentacions nons deixa molt temps aturar en pau de reposada 
vida, pàg. 70 

E axí, per nostra ingratituí e desconeixença, no decorren en nosaltres los rius de la 
diuina gracia, perquè nou retribuim complidament a la gran font de on deuallen, pàg. 
71 

Lo qual es volgut morir per tu, clauat en la creu dura, perquè, portant aquella, en 
aquella morir desiges, pàg. 75 

Fent al spirit nostre amar e desijar aquelles coses que la frágil e viciosa carn nostra 
auorrir acostuma. E perquè no es segons lo desig del home portar la creu sancta, ni 
voler castigar lo cors vicios, pàg. 76 

E nom parle Moyses ni algu dels altres prophetes, mas tu, Deu e senyor meu, 
inspirador e illuminador de tots los passats prophetes. Perquè tu, Senyor, sens aquells 
me pots heretar dels richs tresors, pàg. 80 
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No gires, donchs, de mi la tua piadosa cara, ni allargues de mi la tua santa visita; 

perquè la mia ànima no sia feta steril, pàg. 84 

Mas, perquè encara so flacb e débil en amor, e imperfet en virtut, perço he mester 
quem aconsole, pàg. 86 

Noy ha alguna cosa mes dol a, mes alta, mes alegra, que amor en lo cel hi en la 
térra; perquè amor, de nostre senyor Deu es principalment deuallada, pàg. 87 

E perquè de si majors coses han presumit que la diuina voluntat no disponía, de 
continent lo precios tresor de la diuina gracia perderen, pàg. 91 

Senyor, Deu meu: perquè en aquesta trista e miserable vida cruels aduersitats nos 
combaten, he mester per remey de tals fatigues la excellent virtut de paciencia, pàg. 97 

O, fill meu! verilat es lo que raones; perquè yo no vull que tu aquella pau atengues 
que de affanyoses tentacions fretureja, pàg. 98 

Si penses que los hòmens en aquest mon miserable tenen molts delits seguint los 
passos de la desuariada voluntat sua, recordet quant poch temps posseiran tan vanes 
benauentures. Perquè axí com lo fum, passa de aquells la curta vida, pàg. 98 

La qual cosa justament es feta: perquè axí com desordenadament los vans delits 
abracen, pàg. 98 

E perquè tu desordenadament te ames, de subjugar-te a la voluntat del superior 
tremoles, pàg. 100 

E so stat fet lo mes humil, dejecte e simple, perquè ab les armes de la mía humilitat 
la tua gran superbia vences, pàg. 100 

En nostre senyor Deu ha fermat les ancores de la sua speranga. Perquè aquells qui 
parlen son vanitat, pàg. 102 

Ni encara que totes les benauentures d’aquest desauenturat mon atenguesses, no 
pories esser benauenturada: perquè tota la verdadera felicitat, benauentura e gloria en 
Deu, senyor nostre, perfetament atura, pàg. 105 

Fill: comporta que yo fa a en tu lo que vull per què yo sce lo que has mester per a la 
tua salut complida, pàg. 105 

Per la caritat que·m mogué a fer tan senyalat e marauellos acte, e perquè tu 
aprenguesses alegrament sostenir ab muscles de paciència lo pes de les temporals 
misèries, pàg. 107 

Necessari es, donchs, portar en presencia de la tua memoria los greus e afanyosos 
treballs dels altres, perquè la feixuga carrega dels teus chichs afanys e miseries pus 
laugerament comportes, pàg. 109 

Souint maleim aquest mon miserable perquè es va, enganos e transitori, pàg. 112 

Pensant que tots los delits stan en aquests corporals sentiments: e aço fa, perquè de 
Deu, senyor nostre, no ha gustat ni sentit la dolçor e suauitat agradable, pàg. 112 

Venga a mi, seruent seu molt pobre, e fa am esser alegrament alegre; trametam la 
sua ma poderosa, perquè a mi trist miserable fa a de tribulacions desliure, pàg. 114 

No deu tenir tristor ni greuge, mas alegría gran e consolacio strema; perquè tu, Deu 
e senyor, los pobres, humils e dejectes en aquest mon has elet, pàg. 117 

Sobre la faç de la térra manifestament clarege: perquè yo terra so, vana, scura e 
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buyda, pàg. 120 

E auorrir totes viandes no es necessari, perquè natura necessariament ha desser 
sotsuenguda, pàg. 125 

Nunqua trobaras alegre deport ni contenta benauentura; perquè en tot loch trobaras 
alguna occasio de enujosa tristicia, pàg. 126 

Fill: no prengues enuig si alguns dien de tu coses peruerses e males. Perquè tu 
pijors coses deus estimar de tu que aquells no raonen, pàg. 127 

E perquè, Senyor, assetiat per terribles ansies no puch fugir ad aquella, es mester 
que a tu recorrega, pàg. 128 

Aduersitats enujoses, que si totes les coses a vostra voluntat e desig succehien. E 
perquè jo veig los teus amagats pensaments, conech que has mester per a la salut tua, 
pàg. 131 

E quant yo la pendre, no pendre sino cosa mia: perquè mia es qualseuol stimada 
joya, pàg. 131 

E perquè no·y ha libertat mes liberta que no desijar res en aquesta miserable térra, 
es mester desemparar e auorrir a si meteix, pàg. 132 

E perço en aquesta present vida molt pochs contemplatius se troben, perquè nos 
saben apartar de les mortals creatures, que tan enganosament nos detenen, pàg. 132 

Axí vengueren en temps passat los jueus a Martha e a Magdalena, no solament per 
Jesús, mas perquè a Lazer resuscital mirar poguessen, pàg. 137 

E axí metex los luxuriosos, en los sutzes vicis de la carn embolicats; perquè en ells se 
troba molta vanitat, pàg. 137 

Menyspreant aquest vil mon e la sua carn viciosa, son tenguts ffer verdaders sauis: 
perquè sabudament passen de la vanitat a la veritat, pàg. 138 

Sia glorificada la tua man dreta: perquè yo sino en tu, Deu e senyor meu, no tinch 
altra sperança ni refugi!, pàg. 139 

Volgue lo glorios sant algunes vegades respondre, perquè per lo seu callar alguns 
de flach juy no se scandalizassen, pàg. 141 

Alguns a si metexos renuncien, mas ab alguna excepcio; perquè en Deu 
complidament no confien, pàg. 142 

Que lo gran capita Josué e los fills de Israel se lig esser stats per los Gabaonites 
enganats, perquè no demanaren primer la diuinal resposta, pàg. 144 

Perço, vetlau en oracio deuota, diu nostre Senyor, perquè en les cruels tentacions no 
vendan a caure, pàg. 145 

Certament, la vanagloria es vna mala e cruel pestilencia e vanitat grandissima, 
perquè·ns aparta dels alegres camins de verdadera gloria, pàg. 146 

Perquè volent lome a si meteix complaure, desplau a tu, Senyor, pàg. 147 

Cerquen los miserables Jueus la honra dins ells meteixos, e yo cercare la que es de 
sol Deu. Perquè qualseuol humana gloria es gran vanitat e follia, pàg. 147 

— O, Senyor! perquè en aquestes enfosquides tenebres som nosaltres posats, perço 
tantost som enganats per la vanitat d’aquest món miserable, pàg. 147 
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E lo qui a si meteix attribueix algún be, tanca los camins, per on la diuina gracia no 

li arribe, perquè la gracia del Spirit Sant no saposenta sino en lo cor humil e simple, 
pàg. 149 

Fill: no mires les embellides e subtils páranles dels homcns, perquè lo regne de Deu 
no se atteny per ben parlar, pàg. 149 

Si, per uentura, en alguna enujosa congoxa venia a caure, de continent per tu, 
glorios Senyor, seria fet deliure; perquè no acostumes desemparar al qui te en tu ferma 
e segura sperança, pàg. 152 

Que tu, perquè has por d’esser menyspreat, no vols esser repres dels teus 
desarreglats desordens, pàg. 154 

Per permissio mia se sdeuenen tals inconuenients, perquè manifestament los 
amagats pensaments se descobren, pàg. 155 

A mi, donchs, en qualseuol juy deueu recorrer, e no confiar en son arbitre propi. 
Perquè l’ome de santa e bona vida no s’enuja per qualseuol cosa que Deu li trámeta, 
pàg. 155 

Perquè moltes vegades se mostra dauant los meus vlls culpable, aquell qui segons 
los humans juys se creu esser digne de laor, pàg. 156 

Hi encara que la mia consciencia nom acuse, ja pergo nom dech yo tenir per just; 
perquè lunyada e apartada de mi la tua misericordia, no sera algún heme viuent just 
dauant la tua justa presencia, pàg. 156 

Ni dirás: O, trist! que la mia casa ses alargada! Perquè la salut hauras sens algún 
imperfet defecte, pàg. 157 

Que aquell dia fos ja vengut, perquè totes aquestes lemporals miseries complida fi 
attenguessen, pàg. 158 

Soccorre a mi, veritat eterna, perquè yo no sía venut per les vanitats mundanes, pàg. 
160 

Ab la feruor del spirit les concupiscencies carnals de si metcix bandeja; perquè, 
aclarida la sua ccnsciencia, la sua oracio neta e pura a tu, Senyor, la offira, pàg. 161 

Primer has de batallar, perquè de la tua virtut hi esforç manifesta esperiencia se 
veja, pàg. 163 

Sera gran cosa e de gran merit si, callant, totes aquestes coses humilment 
comportes. Perquè en tals e semblants coses acostutna esser esperimentat lo feel 
seruent de Deu, pàg. 164 

Uestir-te vn glorios manto de laor grandissima per la tristicia que pacientment has 
comportada, e perquè assegut en gran humilitat te daré vna rica cadira del perdurable 
regne, pàg. 164 

Fes que lo teu seruent en tu e no en altre se alegre, perquè tu est la verdadera 
alegría, la mía esperança e la mia triunfant corona, pàg. 165 

Mas inclinaran se los meus genolls batent los meus miserables pits, perquè yo no so 
lo qui era, pàg. 166 

Hi encara de açò he apres de marauellar me dels teus juys, los quals nos poden 
perfetament compendre, perquè al home jusí ab enujosos mals lo turmentes, pàg. 166 
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Fir les mies dures spatles e lo meu coll, perquè la mia maldat a fer la tua santa 
voluntat incline, pàg. 167 

E axí se sdeue moltes vegades en la carn, dar eemechs de aquella perquè als 
spirituals studis ni a la diuina contemplacio acostar not dexa, pàg. 168 

Que tu no demanes, del miserable peccador, sino ques penida e haja contricio dels 
seus peccats e culpes; perquè en la verdadera humilitat e contricio del cor naix la 
segura esperança del perdo, pàg. 171 

Vençut e senyorejat, tantost tendrás alegra pau e repos dins los regnes de lànima 
tua. Mas, perquè pochs treballen de perfetament a si metexos vençre, resten tan 
profundament soterrats en lo vil fanch de les baixes e terrenes coses, pàg. 172 

Manera que molts sots la specia del be innumerables engans reben. Perquè la 
natura es astuta, hi engana, pàg. 173 

Ni de la perdua dels bens se torba, perquè los seus treballs e goigs en los alts cels 
stoja, pàg. 174 

Sia corrompuda hi emmalaltida, perquè lo mouiment que li es romas al mal e a les 
coses miserables e baxes la inclinen, pàg. 177 

Innumerables vegades propose de acabar actes de virtuoses obres; mas, perquè·m 
fall l’esforç de la gracia per ajudar a la mia gran flaquesa, pàg. 177 

O, Senyor Jesuchrist! perquè la tua santa carrera es streta hi en lo mon 
menyspreada, fes me gracia que yo ab tu aquest trist mon menyspree, pàg. 180 

Fill: no vulles disputar de subtils e altes materies, ni anciosament cercar los secrets 
juys de Deu, perquè en grans perills tristament vendries a caure, pàg. 183 

Certament, en la alegra presencia de la tua diuinitat nos deuria mostrar algún 
pensament negre, perquè yo, no vn ángel, mas lo Senyor dels angels, tinch a rebre dins 
la mia pobre posada, pàg. 193 

Jesuchrist, en lo qual tota la speranga dels saluats segurament habita. Perquè es la 
santificacio e redempcio nostra, pàg. 195 

Mas ara hi ha molts sacerdots e molts lochs on lo sacratissim cors de Jesuchrist se 
celebra, perquè tant com mes amplament aquesta sagrada comunió es escampada, tant 
major enuers nosaltres se mostra, pàg. 195 

Perquè tantes vegades com fas memoria d’aquest tan alt misteri, honrant e rebent lo 
cors preciós de Jesuchrist, tantes vegades fas la obra de la tua redempció, pàg. 198 

Dauant porta la creu, perquè dolorosament los seus peccats plore, e detras altra, 
perquè ab alguna compassio los peccats dels altres lamente, pàg. 205 

Dauant porta la creu, perquè dolorosament los seus peccats plore, e detras altra, 
perquè ab alguna compassio los peccats dels altres lamente, pàg. 205 

E perço molts stan tan cechs e dins si tan poch liberts: perquè no saben 
complidáment renunciar a si metexos, pàg. 209 

Car granment damnifica allargar gran temps la sagrada comunio, perquè tal dilacio 
la casa de la nostra consciencia vilment ensutzia, pàg. 214 

Quant yo los richstresors de deuocio liberalment te done, fes me infinides gracies; no 
perquè tu sies digne de tan gran benefici, mas per què de tu he hagut pietat e 
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misericordia, pàg. 221 

Tu vens perquè sies santificat e ab mi sies vnit, pàg. 221 

No vulles menysprear aquesta tan sen yalada gracia, mas aparella diligentment del 
teu cor la posada, perquè dins aquella lo teu amat dignament aposentes, pàg. 221 

Deu e senyor, stas prop, donant te a aquells en menjar, perquè de tu se alegren, pàg. 
223 

E perquè de mi es granment luny semblant affeccio, deuocio, amor e desig, sies me 
misericordios tu, dol e benigne Jesús, e atorga al teu pobre seruent, almenys alguna 
vegada, de sentir vna poca de intrínseca aflfeccio, pàg. 224 

Que aquest en rebre la sagrada hostia mereix gran gracia de la diuina vnio, perquè 
no mira a la propia deuocio e consolacio, mas a la gloria e honra diuina, pàg. 226 

E perquè la humana rao es granment flaca, pot moltes vegades enganar se, pàg. 231 

 
91 perquè final 

Deu funda la casa de la mia vida en caritat perdurable, perquè meresca per la dreta 
scala de tals edificis muntar a la celestial posada, pàg. 9 

Deu ferma les ancores de la tua sperança, perquè pus prest se accoste al que tu 
virtuosament desiges, pàg. 14 

Pensa que los altres ab millor pertret la casa de la sua consciencia obrant reparen, 
perquè en stament de verdadera humilitat te conserues, pàg. 15 

Confiants ajudar acostuma, procurant-nos occasions de batalles, perquè apres 
restem gloriosos de la loable e alegra victoria, pàg. 20 

Resesteix en lo principi a la for a de la tua inclinado maluada, perquè apres no 
restes vengat en tan streta batalla, pàg. 20 

La mort per remey de sos enujosos mals desija, perquè desligant se dels laços de 
aquest enganos mon pogues ab Jesuchrist reposar en libertat verdadera, pàg. 21 

Apartant-se de nosaltres vna tentacio affanyosa, altra decontinent sobreue, perquè 
tengam tostemps que sofferir, pàg. 23 

Aquells en aquest mon les sues vides auorrien perquè justament la perdurable hi 
eterna vida guanyassen, pàg. 29 

Aquells son donats en exemple als religiosos, perquè la sua santa vida a ben obrar 
los tire, pàg. 30 

La vida del bon religios deu resplendir de virtuts marauelloses, perquè sia tal dins 
si, pàg. 31 

Refrena lo vici de la gola, perquè lo vil peccat de la carn pus facilment subjugues, 
pàg. 32 

Si vols dins tu dolorosament plànyer e dolre, entra en lo teu retret, per què, tancat, 
fuges de les conuersacions mundanes: dins la tua tancada celia trobaras tot lo be que 
defora has pogut per culpa tua perdre, pàg. 34 

Appren ara aci de morir al mon aquest miserable, perquè tantost ab Jesuchrist 
comences a viure, pàg. 43 
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Apren ara de menysprear totes coses, per què libertament a Jesuchrist anar pugues, 
pàg. 43 

Castiga ara lo teu vicios cors per penitencia, perquè pugues segurament tenir de be 
certa speranga, pàg. 43 

Pren aci ab los sants de Deu amistat ferma, perquè, passant d’aquesta bren vida en 
l’altra, ells te acullen en los delitosos jardins de la ciutat de gloria, pàg. 44 

Mas alli les tues pregaries, los teus gemechs e lagrimes enuia, perquè la tua ànima, 
apres la mort, meresca benauenturadament posseir, pàg. 44 

Dol-te dels teus peccats e offenses, perquè en lo dia del final juy tengues seguretat 
de anar ab los benauenturats, pàg. 46 

Appren ara de comportar en aquest breu temps de vida, perquè aquell jorn sies 
deliurat dels perills de les eternes penes, pàg. 47 

Es mester que·n tengues seguretat certa, perquè en los enganosos laços de 
presumpcio e superbia no venguesses a caure, pàg. 49 

Ajusta les en los graners de la tua memoria, per què apres les pugues sembrar, pàg. 
50 

Apparella, donchs, ànima cristiana, ad aquest glorios spos del teu cor la posada, 
perquè meresques que, venint a tu, dins tu abitar vulla, pàg. 54 

Car los qui huy son ab tu hi en valen a tua, dema poden esser cruels enemichs e 
peruersos; perquè axí com lo vent desuariadament se muden, pàg. 55 

Dóna’ns, nostre senyor Deu, lo tresor de la consolacio sua, perquè ab esforç de 
major força sostengam les forts aduersitats nostres, pàg. 69 

Donans los grans enuigs de tentacio, perquè no cayguam en los laços de 
presumptuosa superbia per les nostres bones obres, pàg. 70 

Funda lo edifici de la tua consciencia en humilitat profunda, perquè muntes ab scala 
de dignes obres fins a la sumitat de les celestials altures, pàg. 71 

Sies, donchs, grat de les poques coses, perquè dignament merexques attènyer 
innumerables e grans benificis, pàg. 71 

Totes coses, donchs, deixades, sies al teu creador feel, plasent e agradable, perquè 
meresques per tal mija atenyer los goigs de la beatitut eterna, pàg. 80 

Sanant lo meu adolorit cor de la malaltia dels vicis e affeccions desordenades; 
perquè, axí alegrament sanat, sia fet apte e dispost a amar, pàg. 86 

Iniques, tristes e males cogitacions dins los retrets de la tua pensa stoja, perquè 
desuie los teus ordenats passos de la santa carrera de oració deuota e altres deuots 
exercicis, pàg. 88 

E axí, los qui en los alts cels lo seu niu componien, per tal occasio son fels 
desemparats, miserables e pobres, perquè axí humiliats hi empobrits aprenguen que no 
deuen confiar en les sues ales, pàg. 91 

Conuertex nos, Senyor, a tu, perquè siam grats, humils, deuots e simples, pàg. 93 

Mas ha perdonat a tu lo meu vil, jutjant la tua ànima en lo meu glorios conspecte 
preciosa; perquè, conexent la mia amor grandissima, fosses tostemps grat dels meus 
benificis, pàg. 100 
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De la consideracio dels amagats juys de Deu, perquè no siam eleuats en les bones 

obres, pàg. 101 

Tu del meu pereos dormir me has despcrtat, perquè cercàs a tu, tresor e be 
incomparable, pàg. 115 

Axí en general com en special, dels teus innumerables beneficis, perquè puga daci 
auant dignamcnt a la tua gran magestat fer infinides gracies, pàg. 116 

Tramet la tua luminosa lum e la tua veritat santa, perquè sobre la faç de la térra 
manifestament clarege, pàg. 120 

Donans aygues de deuocio per a regar los camps de les consciencies nostres, perquè 
fruyts delitosos e agradables produir puguen, pàg. 120 

Atorgam, Senyor, vsar tempradament de tals vituales, perquè en los vans desigs 
d’aquelles no·m embolique, pàg. 125 

Marauella es que del centre del teu cor a mi not acomanes ab totes les coses que 
desijar o attènyer pogues. Perquè en vana tristor not consumesques ni en superflues 
ansies te fatigues, sta al plaer e voluntat mia, pàg. 125 

Atorgam, Senyor, la celestial sauiesa, perquè aprenga de cercar de amar a tu sobre 
totes les altres coses, pàg. 127 

Es mester que a tu recorrega, per quèm dones socors en tan cruel batalla, pàg. 128 

Per a fer amollir l’esforç de la sua poderosa força, perquè yo del tot no pereixca, 
pàg. 129 

E perquè yo mereixch sentir lo pes de tan enujoses penes, pleciat que ab muscles de 
simple paciencia lo comporte, pàg. 129 

Mas aquesta, en Deu, senyor nostre, te segura sperança, perquè algún doloros 
engan enganosament no reba, pàg. 134 

Denejar se deu, donchs, lull de la intencio, perquè sia dret e simple, e perquè, 
apartant se de totes altres coses, a mi solament se endrece, pàg. 137 

Denejar se deu, donchs, lull de la intencio, perquè sia dret e simple, e perquè, 
apartant se de totes altres coses, a mi solament se endrece, pàg. 137 

Il·lumina e ànima lo meu spirit trist, enfosquit e miserable, ab totes les sues 
potencies, perquè a tu ab estrema alegria acostar se puga, pàg. 138 

Esforçat, prega e desija atenyer açò, perquè despullat de totes les coses propries 
pugues seguir a Jesús, pàg. 143 

¿Que ha merescut l’ome, perquè tu li degucssés donar lo tresor de la tua santa 
gracia?, pàg. 145 

Quant a tn, Senyor, plau de trametrem la tua poderosa ma per quèm ajude, pàg. 146 

E si yo nom dispondré perquè ab alegra voluntat desige esser menypreat de 
qualseuol creatura, no pore tenir pau dins los regnes de la mia combatuda ànima, pàg. 
148 

La luminosa claredat sens ombra alguna, obre les portes del teu cor, perquè dins 
aquell tan sant desig aposentes, pàg. 162 

Mas per sola voluntat de la subirana gracia e de la disposicio diuina; perquè tu de 
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virtut e de major humilitat te armes, per a les grans batalles, pàg. 162 

Sia de passions, enuigs e congoixes turmentat, perquè resuscite altra vegada ab tu 
en l’alba de la lum nona, pàg. 166 

Que tu me abaxes en humilitat simple, perquè aprenga de caminar per les tues 
sanies justícies, pàg. 166 

Profitosa cosa sera per a mi que ab vergonya la mía cara cobre, perquè cerque ans 
a tu que als miserables hòmens, per a consolar me les mies doloroses tristicies, pàg. 
166 

Senyor ¿que he fet yo per què alguna celestial consolacio meresca?, pàg. 170 

Empero contra mi per defensio de la tua veritat los meus peccats vull rependre, 
perquè pus facilment meresca attènyer los grans tresors de la tua gran misericordia, 
pàg. 170 

Arranca los hòmens del vil fanch de les terrenes coses, perquè munten a amar les 
celesitals benauentures, pàg. 176 

Mester es, Senyor, la tua gracia, perquè·s venga la natura del començ de la joueniut, 
a mals fos temps inclinada, pàg. 176 

Vine, e deualla e vmple lo vexell del meu cor de les aygues de la tua consolacio 
alegra, perquè per sequedat hi sterilitat del pensament la mia ànima no fallesca, pàg. 
178 

Yo·ls he portats per los aspres camins de tentacions treballoses, trametent-los 
consolacions alegres, perquè ab major esforç perseuerassen en tan enujosa batalla, 
pàg. 184 

Beneeix, Senyor, e santifica la casa de la mia ànima, perquè sia feta habitacio tua 
santa, e cadira de la tua eterna gloria, pàg. 189 

Lo teu seruent hi speciál amich Moyses, de fusts que podrir nos podien, compongue 
larca, vestint e guarnint aquella de or resplendent e munde, perquè en aquella les 
taules de la ley dignament fossen stojades, pàg. 192 

Que tu açò per tu meteix ho fas, e no per los meus propis mèrits, perquè la tua 
infinida bondat a mi sia mes manifesta, pàg. 196 

Conserua lo meu cor e lo meu cors sens taca alguna, perquè puga moltes vegades ab 
neta e pura consciencia celebrar los teus misteris, pàg. 197 

Jo, Senyor, me acosté a tu, perquè atenga algún be per lo teu do de preu 
incomparable, e perquè sia alegrat en lo teu sant conuit, lo qual tu, Deu e senyor meu, 
has aparellat al pobre ab la tua dolçor suauissima, pàg. 198 

Jo, Senyor, me acosté a tu, perquè atenga algún be per lo teu do de preu 
incomparable, e perquè sia alegrat en lo teu sant conuit, lo qual tu, Deu e senyor meu, 
has aparellat al pobre ab la tua dolçor suauissima, pàg. 198 

Que a tu, senyor Jesuchrist, desige ara dcuotament rebre e aposentar te en la mia 
pobra casa, perquè meresca yo esser per tu beneyt ab Zacheu, pàg. 198 

Remey de ma salut, lo teu cors sacratissim; perquè no defallesca en lo cami 
d’aquesta treballosa vida, pàg. 199 

No·ls vull leixar anar dejuns, a ses cases, perquè en lo cami no defallesquen, pàg. 



 Miquel Pérez, La imitació de Jesucrist, del venerable Tomàs de Kempis,  
 traducció catalana.  

 

996 

199 

Senyor, perquè spiritualment guste la tua dolor marauellosa, pàg. 201 

Donant me força hi esforç, perquè aquell ab segura e ferma fe yo crega, pàg. 201 

E aço dispenses tu als teus elets, perquè manifestament coneguen que, no tenint 
alguna cosa de be de si, quant gran bondat e gracia de tu, Senyor, attenyen, pàg. 202 

Posare la mia boca al forat de la canal del cel, perquè almenys, prenent d’aquella 
vna xiqueta gota, la mia estrema set remeye, pàg. 203 

Treballare en star ferm en deuocio, e aparellare lo meo cor perquè del foc diuinal, 
ab la humil recepcio d’aquest sagrament que dona salut e vida, almenys vna xiqueta 
purna attenyer puga, pàg. 203 

No tinch quim ajude, quim defense, quim deliure, si no tu, Deu e senyor meu, a qui 
totes les mies coses acomane, perquè als goigs de la eterna e benauenturada vida 
alegrament me portes, pàg. 203 

A Deu humilment supplique e pregue, tenint dauant e detras lo senyal de la creu 
perquè de la passio de Jesuchrist continuament tenga recort e memoria, pàg. 205 

Ell porta dauant si en la casulla la creu, perquè ab diligencia mirant de Jesuchrist 
les santes petjades, ab gran deuocio studie de seguir lo, pàg. 205 

E detras axí metex sta senyalat ab altra creu, perquè qualseuol aduersitats per amor 
de Jesuchrist, ab gran humilitat e paciencia comporte, pàg. 205 

Acoraanant a Deu lo teu cors e ànima, perquè en aquesta manera dignament 
meresques acostarte a offerir a Deu lo sacrifici, pàg. 208 

Del dia que comenci a peccar fins en aquesta present hora, perquè tu, Senyor, en lo 
enees foch de la tua ardent caritat los cremes, pàg. 210 

Agreuiats o scandalizats, axí en paraules com en obres, acordadament o impensada, 
per què a tots nos perdones nostres peccats e offenses, pàg. 212 

Molt souint deus recorrer a la fout de la gracia e de la diuina misericordia, a la font 
de bondat e de tota puritat, perquè pugues esser curat de les nafres de les tues passions 
e vicis, pàg. 212 

Del pacient Job es scrit, entre los fills de Deu se mésela, perquè ab la sua verinosa 
malicia de tan excellents obres los destorbe, pàg. 213 

Dels drets camins de la santa confessio e sacratissima comunio se lunyen e se 
aparten, perquè no sien obligats a tenir sobre lo castell de la sua ànima mes despertada 
vetla, pàg. 214 

O, senyor poderos! ajudens la tua santa gracia, perquè los qui hauem rebut loffici 
sacerdotal pugam digne e deuotament seruir a tu, pàg. 219 

Atorgans gracia que dignament plorcm los mals que hauem comesos, perquè pugam 
apres seruir a tu ab major feruor, pàg. 220 

Que qualseuol amant apparella per al qui es amat neta, bella e alegra posada, 
perquès conega la gran amor que li porta, pàg. 220 

Quant yo los richstresors de deuocio liberalment te done, fes me infinides gracies; no 
perquè tu sies digne de tan gran benefici, mas perquè de tu he hagut pietat e 
misericordia, pàg. 221 
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Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, Biblioteca Torres Amat, 
Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, edició a cura 

d’Eulàlia Duran, Curial Edicions Catalanes, Barcelona 1981. 
Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, fets per mossèn Cristòfol 
Despuig, cavaller, fins ara inèdits, Barcelona, imprenta de la Renaixensa, 

Porta-ferrisa, 18 M D CCC LXX VII. 
Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, edició a cura d’Enric Querol 

i Josep Solervicens, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 
2011. 

«Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa», edició, introducció i 
traducció a cura de Juan Antonio González (UNED), estudi monogràfic 
dins eHumanista/IVITRA, Journal of Iberian Studies, Volum 1, 2012. 

 

 

Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  335 per a que 2 per+S·n.+a+inf 0  

per+inf. causal 38 per+inf. final 39 per+inf. de dest. 15 per+inf.d’immediatesa 0

per+inf. d’acció no feta 1 per+inf. d’acció retribuïda 0 per de règim + infinitiu 0  

per tal com 0 per ço com  1 per ço car 0 per tal car 0

per ço o variants 66 per raó de 0 per qui 0 ço perque relatiu 0

per què relatiu A·nom. 1 per què relatiu A.orac. 0 per què interrog. dir. 7 per què interrog. indir. 6

perquè causal 178 perquè final 19 perquè substantiu 8 per + rel.comp. 6

Per tal que 0 per ço que  8 per tant 6  

per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura 12 per altres valors 351

 

2 per a que (un d’ells interrogatiu) 

No·s pot dir, senyor Fàbio, cruel lo pare per castigar ni repèndrer al fill per a que 
vixca virtuosament, pàg. 136. 

Ha determinat derrocar tota la paret frontera y la altra del costat ahont estaven les 
armes; y per a què per a vuy ya no y ha plaza abont elles estaven, com abans n’i solia 
aver, pàg. 106. 

 
 

Per a  
 

 59 casos introduint un circumstancial de temps: (44 de la locució per a vuy, 
equivalent a ‘a hores d’ara’) 

Alguns linatjes de Aragó y u altres parts importants que per a vuy encara se tròban 
allí, pàg. 61 
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La llengua cathalana se restà y estengué per tot lo regne, com per a vuy se parla des 
de Oriola fins a Tayguera, pàg. 62 

La compongué y de la pròpria mà sua se troba per a vuy escrita dins lo real archiu 
de Barcelona, pàg. 62 

De aquí ve lo escàndol que yo prench en veure que per a vuy tan absolutament, pàg. 
63 

Y no era més de que.m donàs assí, per a susara, cent ducats y que.m fes crèdit per a 
Barcelona de sinch-cens, per als dies que estaré allí, pàg. 64 

Y no era més de que.m donàs assí, per a susara, cent ducats y que.m fes crèdit per a 
Barcelona de sinch-cens, per als dies que estaré allí, pàg. 64 

Que almenys guarden les marques per a quant tornaran a tenir dinés per a fer 
negosis, pàg. 65 

¿Y no sabeu com se tracten los coronats per a vuy, almenys en València, pàg. 66 

No veu la guerra tan uberta que per a vuy té lo rey de Espanya, pàg. 67 

Quasi de esta manera se sustenta per a vuy la religió de Sant Juan, pàg. 73 

Gran devoció dien que·s té per a vuy en tota esta terra a eixa devota santa Càndia, 
pàg. 75 

Una cinta feta de la sua mà, la qual per a vuy tenen molt ben guardada, pàg. 81. 

Aquell miracle de uns en altres del que·s seguí fins ara, se té per a vuy en dia lo 
pàlit per aquell mateix dels catius, pàg. 83 

Lloada sia per a tots temps la bondat divina, pàg. 84. 

És una gentil nació, la cathalana, valerosa y molt sàvia, si bé que per a vuy també 
se està arrimada com ho està la aragonesa y valenciana, que estos castellans s’o 
beuen tot, pàg. 88 

En los darrés apar que resta per a vuy lo domini, a mi, a la veritat, no·m par així, 
pàg. 89 

També li eren capitans, esculpides en pedra com per a vuy encara hi estan, pàg. 106 

Ha determinat derrocar tota la paret frontera y la altra del costat ahont estaven les 
armes; y per a que per a vuy ya no y ha plaza abont elles estaven, com abans n’i solia 
aver, pàg. 106 

La qual ab la torre encara poseheixen per a vuy los de aquell nom, pàg. 107 

Però finalment ella hi és tornada y per a vuy, com he dit, la posseheixen, pàg. 107 

Y tenen per a vuy molt bon patrimoni en aquella illa, pàg. 108 

Féu matrimoni ab la única ereva de aquella casa [...] per a vuy se nomenen de 
Oms y Despuig, pàg. 108 

Posen lo nom en los actes y firmes, y així ho fa per a vuy don Nofre de Oms 
successor en aquella casa de Despuig, pàg. 108 

Ab tot que per a vuy ja no és tanta cosa com solia, pàg. 108 

A bona fe, per a vuy encara està ab gran onrra y reputasió, pàg. 109 
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De totes eixes terres que aveu senyor, nomenades posoheixe-ne per a vuy algunes los 
Mancades?, pàg. 110 

No, lo que té per a vuy en Cattalunya portà en dot dona Gostansa de Aragó, filla del 
rey en Pere Primer, pàg. 110 

Senyor, per a quant se’n sien anats podrà restar, pàg. 111 

Donà també altres onors de les que per a vuy són en lo terme de Tortosa molt 
importants, pàg. 113 

Volgué que a memòria y honrra de mosèn Guillem, restàs en Tortosa lo pes y la 
mesura de Monpeller, com per a vuy la tenim, pàg. 113 

També volgué posar lo vegué de la mà sua, com per a vuy lo posa lo rey per a fer 
eixecució de qualsevols provesions, pàg. 114 

Lo qual los respongué que en ninguna manera podia per a leshores socórrer-los, 
pàg. 117 

Encara que per llurs pecats, algunes vegades nostre Déu los persegesca, però que 
no·ls desempara per a sempre, pàg. 119. 

Aprés de algun temps tornaren a cobrar farses y per a susara ya les tenen majors, 
pàg. 124. 

Se traguesen los diputats y oydors de compte com per a vuy se fa, pàg. 126 

La figura de aquest romeu posada en lo portal ahont estava asentat quant los mo ros 
estaven per a entrar, esculpida de bulto, la qual dien que fonch allí posada per a 
perpètua memòria de aquest miracle; y lo portal, per a vuy se diu lo portal del Romeu, 
pàg. 131 

Persona de molt gran auctoritat y doctrina, que com sabeu, passa ja per a vuy los 
noranta anys de sa edat, pàg. 131 

Gran avantatge té tot assò per a avuy al que solia ser vint-y-sinch anys ha, pàg. 133 

Mirau també la millora que per a vuy tenen les cases així en lo de la carrera com en 
lo de dins, pàg. 133 

És riu, y serà lo que aquí diem, per a vuy, Francolí, que passa junt a Tarragona, 
pàg. 138 

Li deien Barchanona o Barchinona y per a vuy se entén y té’s per cert que lo seu 
nom és Barcinona, pàg. 140 

No se’n troben per nostra desgràcia per a vuy, sinó soles dos, pàg. 141 

La còpia emperò de aquest epigramma y de molts altres excel·lentíssims que así 
encara per a vuy se troben yo la donaré a vostra mercè, pàg. 142 

Amposta se troba per a avuy ahont leshores era la boca del riu, pàg. 144 

També lo regne de Aragó per a vuy té conservades totes les armes que primer feren 
los reys ab les que fan ara, pàg. 146 

Que per a vuy, com veu, del castell de Amposta fins a la mar hi ha dos lleguas, pàg. 
146 

Se troben per a vuy, cavant, vestigis de assò, especialment en esos anys prop pasats, 
pàg. 147 
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Temps vendrà a fer lo mateix discurs la mar y tancar-se aquest port de l’Alfach, que 
per a vuy és grandíssim, pàg. 147 

Les murades antigues encara per a vuy se troben dins de ella mateixa, bé era cert 
fortíssima, pàg. 148 

Lo castell que per ad aquell temps era una cosa ben fort y per a susara no deixa lv 
també de ésser-o, pàg. 148 

Lo castell que per ad aquell temps era una cosa ben fort y per a susara no deixa lv 
també de ésser-o, pàg. 148 

Lo circuito en les murades té per a vuy major que solia, pàg. 149 

A causa de assò té per a vuy Tortosa les murades més esteses que solia, pàg. 149 

No plaurà a Déu que la tingam y per a susara no·n cal tenir recel, pàg. 151 

Magnànim príncep de quants leshores eren en lo món, tant que per a vuy los 
castellans lo nomenen don Alonso el Sabio, pàg. 170 

Com, a la veritat, per a susara ho fan la major part de ells, pàg. 197 

Han encara alcansat ha vèurer los altres aparells y per a susara està feta 
experiènsia que los canyamels proven maravellosament assí, pàg. 198 

 
5 introduint un circumstancial de lloc: 

 

Y no era més de que.m donàs assí, per a susara, cent ducats y que.m fes crèdit per a 
Barcelona de sinch-cens, per als dies que estaré allí, pàg. 64 

Tots los que dien ciutadans no són hàbils per a tal lloch, pàg. 127. 

Tornaren a visitar les primeres províncies de Espanya per a hont primer eren pasats, 
pàg. 148 

Ja veu vós quant és excessiva la summa per a una ciutat com Tortosa, pàg. 199 

Yo almenys ne vull dos per a portar-me’n demà en pa per al camí, pàg. 201. 

 

7 introduint un benefactiu: 

Lletra per a l’il·lustrissim senyor comte de Aytona, pàg. 53 

Sí estan, per cert, y també estan bons per als qui no volen ésser vists; mas yo poch 
los emplehe per ad equest fi, pàg. 61 

No, a la fe, que ans bé fóra millor per al papa y per a la Església, pàg. 71 

No, a la fe, que ans bé fóra millor per al papa y per a la Església, pàg. 71 

Puix ells lo pensen governar, aturar-los an per a si, pàg. 75. 

Lo que ab tota veritat parlant yo no puch dir-ho així, ans bé he trobat per a mi tot 
lo contrari en ells, pàg. 87 

És una cosa la més graciosa del món, per a senyores, pàg. 190 
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102 introduint un complement nominal de destinació:  

Donen-se avisos y consells saludables per a al bon estament y regiment de la ciutat, 
pàg. 51 

En glòria y honra de la Corona de Aragó y singularment de la nació cathalana, així 
per a l’ornato d’ella per a major delit dels que la llegiran, pàg. 54 

En glòria y honra de la Corona de Aragó y singularment de la nació cathalana, així 
per a l’ornato d’ella per a major delit dels que la llegiran, pàg. 54 

Sí estan, per cert, y també estan bons per als qui no volen ésser vists; mas yo poch 
los emplehe per ad equest fi, pàg. 61 

Que per a mon gust és la més apasible del món, pàg. 61 

No se’n serveixen sinó per a extorsions e injustícia, pàg. 66. 

No puch dexar de dir la veritat, que per un moro la diré, y aparia que la corona fos 
més instrument per al mal que per a reparo del mal, pàg. 67 

No puch dexar de dir la veritat, que per un moro la diré, y aparia que la corona fos 
més instrument per al mal que per a reparo del mal, pàg. 67 

Per via de dret y per via de fet vol ell haver aquell regne, y per a millor fer-ho s’és 
lligat ab lo rey de França, pàg. 69 

Sí tenia, mas per a fer aquesta en companyia del papa, ha volgut rompre-la, pàg. 69 

No y devia fer resistència alguna per no trobar la unitat dels prínceps christians 
per a contra lo turch, pàg. 71 

La renda que té de sa comanda al thesor de la religió per a llur susteniment, pàg. 
73 

De Castella y de altres moltes parts envien per a mides de esta gloriosa santa per a 
curar de vàrios mals, pàg. 75 

Senyors ¿y té esta església molta renda certa per a la obra?, pàg. 76 

Sí, a la fe, dotze. Y totes molt bones, que encara que les reduïsen per a l’adjutori 
del papa, pàg. 77 

Sí són y lo viure molt descarregat de obligacions y serimònies que és una molt 
gran llibertat per a la vida humana, pàg. 78 

De dret tan forçada i és la una com l’altra, segons opinió de molts que de les tres 
parts de la renda, dien que la primera ha de ser per a son víurer, la segona per a 
pobres y la tercera per a obrar esglésies, pàg. 79 

Ans bé és estada edificada per a església aprés que Tortosa és estada de christians, 
pàg. 80 

Cosa molt estranya y molt difícil de crèurer, y així perillosa per a vostra reputació, 
pàg. 81 

Aquells dos catius de la seu de Tortosa envien aquells dos palis per a servey de 
Nostra Senyora de la seu. Y puix altra millor forma no tenien per a aviar-los-hi a ella, 
pàg. 83 

Trameté lo arquebisbe la un dels dos palis assí a Tortosa y lo altre se aturà per a 
la sua església de Tarragona, pàg. 83 
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Mas per ad aquest propòsit sols diré que aquesta «taula de Barcelona» se diu, pàg. 
87 

No han tingut enpaig de fer memòria de alguns reys de Castella que per a qui sap 
lo que passà, pàg. 93 

Féu també aquella nobilíssima asanya digna de immortal memòria y glòria per a 
tota Espanya y molt çn particular per a nostra Cathalunya, pàg. 95 

Féu també aquella nobilíssima asanya digna de immortal memòria y glòria per a 
tota Espanya y molt en particular per a nostra Cathalunya, pàg. 101 

Mas per a la prova de son valor no és mester sinó mirar lo principi y lo fi seu, pàg. 
101 

No, senyor, als castells vorerés que ara són deien la Suda que per a llança y escut de 
què llavors se usava, eren cosa molt fort, pàg. 104 

Y per a major seguretat de assò donaren los moros en rehenes cent persones, pàg. 
105  

És estada molt noble, no sols per a Cathalunya però per a tota Espanya y França, 
pàg. 109 

És estada molt noble, no sols per a Cathalunya però per a tota Espanya y França, 
pàg. 109 

Jo procuraré millor remey que no és aqueix per a tan gran mal, pàg. 118. 

Convenia molt que entre totes fabricassen algun remey per a tan gran mal com los 
estava aparellat, pàg. 119 

És veritat, mes allò fonch per a destrucció de aquella ciutat y açò per a salvació de 
aquesta, pàg. 120 

És veritat, mes allò fonch per a destrucció de aquella ciutat y açò per a salvació de 
aquesta, pàg. 120 

La figura de aquest romeu posada en lo portal ahont estava asentat quant los moros 
estaven per a entrar, esculpida de bulto, la qual dien que fonch allí posada per a 
perpètua memòria de aquest miracle; y lo portal, per a vuy se diu lo portal del Romeu, 
pàg. 121 

De manera que lo cel y la terra se eren units per a la restaurasió de esta ciutat, pàg. 
121 

Assò que sols diré per a vostra instrucció, pàg. 125 

A la vegueria de Tortosa foren consignats per als militars y reals vint-i-quatre 
llochs, pàg. 126. 

No duptà de demanar tots los vint-i-quatre llochs per als reals, dient que en aquella 
vegueria no y avie militars, pàg. 126 

Fàcilment lo y consignaren tots los llochs per als reals salvo un lloch que demanà 
una persona de les que allí. s trobaren per a un parent que dix tenia assí domiciliat 
que·s deya Mon-ros, pàg. 127 

Fàcilment lo y consignaren tots los llochs per als reals salvo un lloch que demanà 
una persona de les que allí. s trobaren per a un parent que dix tenia assí domiciliat 
que·s deya Mon-ros, pàg. 127 
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Anem, que dia sobre per a tot, pàg. 128 

Mas podria’s fer assò y seria un bon medi per als dos estrems, pàg. 132 

És cert que apendran no de obrir los ulls y les orelles per a conservació y al mèrit de 
la honrra, pàg. 134 

Mas de tancar-les y encara paredar-les per a al profit y alment de la balsa, pàg. 134 

Teniu art per a formar-vos cabal de diners per als negosis, pàg. 135 

Obrint un fonament poch més de trenta anys ha, per a la capella de l’ardiaca Garret, 
pàg. 139 

Per ésser cosa tan antigua per a tots pobles és igual, pàg. 143 

No perdés lo comerci de la mar per al profit de les companyies sues, pàg. 144 

Darrerament avem dit de aquell reparo de les Bastides que per a la guerra del rey 
don Juan se féu, pàg. 152 

Altres mil improperis que cert és cosa insuportable per a tan honrrada nació, pàg. 
156 

Que en companya y per a valensa de son germà lo rey don Alfonso de Aragó féu, 
pàg. 157 

Deslliberà posar-se en ben avenir-los y per a d’açò féu una solemne embayxada al 
rey, pàg. 160 

Esent veritat que ab tot lo que los cathalans lo aseguraren, los quals en aquell temps 
estaven en reputasió y opinió de altres romans per a en tota la Europa, no s’i volia fiar, 
pàg. 161 

Qui no avia de fiar de son rey, majorment en promeses fetes per a benefici de son 
fill?, pàg. 162 

Manà que encontinent marchàs a la volta de ahont era pres lo príncep per a 
deslliurar-la a forsa de armes, pàg. 163 

En tal forma que al rey sols quedàs lo nom de senyor; los fets y la fidelitat se donàs 
tota al príncep, per a seguritat, pàg. 164 

Bé pot y deu suplicar-lo ab suma instància per a en benefici del fill, pàg. 167 

A Tarquino rey de Roma, la obediència y lo regne per a «im perpetuum» li llevaren los 
romans, que guerra crudelíssima li feren, pàg. 170 

Faré lo que poréy diré lo que sabré merament y ab molt voluntat, que ja puix me 
haveu conduït per a d’açò y confie que haveu de ben pagar-me, pàg. 178 

Estes coròniques no són de un auctor a soles com és Tito Livio per a Flora y Trago 
Pompeyo per a Justina, sinó de molts, pàg. 180 

Estes coròniques no són de un auctor a soles com és Tito Livio per a Flora y Trago 
Pompeyo per a Justina, sinó de molts, pàg. 180 

Alguna vegada se trauhen alguns estorions y llampreses, però en fi per a sábogues 
és aquell moda de pescar, pàg. 185 

Dons enteneu, senyor, que no, sinó per a susdita rahó, pàg. 185 
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Prou sabem que no y à en Espanya riu que en delit y profit se li iguale y fora de 
Espanya ningú que li passe davant; per al delit, testimoni són les tantes fonts que li 
naxen a les vores, pàg. 186 

Que en lo món sie altre millor regalo ni deport així per a dones com per a hòmens, 
pàg. 186 

Que en lo món sie altre millor regalo ni deport així per a dones com per a hòmens, 
pàg. 186 

S'i va y ve ab barca sense ningún treball; y per al profit, la moltitut de peixos y tan 
exel·lens com s'i prenen, pàg. 186 

Tenen bolitgs, sintes, tirones, rebordes: soltes, caracons,u tirs sabogals per als 
estanys, tirs sabogals per al riu, tonayres, palangres per a reitgs, palangres per a 
anguiles, pàg. 187 

Tenen bolitgs, sintes, tirones, rebordes: soltes, caracons,u tirs sabogals per als 
estanys, tirs sabogals per al riu, tonayres, palangres per a reitgs, palangres per a 
anguiles, pàg. 187 

Tenen bolitgs, sintes, tirones, rebordes: soltes, caracons,u tirs sabogals per als 
estanys, tirs sabogals per al riu, tonayres, palangres per a reitgs, palangres per a 
anguiles, pàg. 187 

Tenen bolitgs, sintes, tirones, rebordes: soltes, caracons,u tirs sabogals per als 
estanys, tirs sabogals per al riu, tonayres, palangres per a reitgs, palangres per a 
anguiles, pàg. 188 

Casa's també de bol molt exellents per a falcons de altenaria, pàg. 190 

Altres infinits ausells y per a astors molts francolins, perdius, mussols, pàg. 191 

Finalment ella és una terra de promisió y per a delit no és semblant a ella en lo món, 
pàg. 191 

Solsores per a sabó, soses per a vidre, roja per a tenyir, raudor per a adobar, gualda 
també per a tenyir, sal en gran abundànsia, pàg. 192 

Solsores per a sabó, soses per a vidre, roja per a tenyir, raudor per a adobar, gualda 
també per a tenyir, sal en gran abundànsia, pàg. 192 

Més avant tenim per a coses de delit y de vista, pàg. 192 

Són tantes les erbes que dins de aquest terme naxen bones per a la salut dels 
hòmens, pàg. 192 

A-n'i una altra per a oli que·s diu Xalamera y és dels frares de Benifasà, pàg. 193 

À-ni una altra per a garrofes y és de Pere Sebil, pàg. 193 

Garroferal per a mil sinch-centes arrobes, pàg. 193 

Moreral per a dos lliures de llavor, pàg. 193 

Figueral per a quatre-centes robes de figues; y tot assò va de gran aument, pàg. 193 

Bona paridora per a ovelles, pàg. 194 

Deu haver-hi molts llocs que no seran per als propris senyors de tanta utilitat, pàg. 
194 

Lo rey manà tallar los arbres y altres llenyams per a les galeres, pàg. 194 
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Aprofiten-se de ells los poblats de assí per a infinites coses, pàg. 194 

Que dins nostre terme tingam les guarides per als bestiars de hivern, pàg194.  

Oró, macanera borda, y estos dos són molt singulars per a cadires, pàg. 195 

De gran utilitat y gentilesa per a l'hornato de aquest poble, pàg. 196 

A criar les vostres egües bons potros per a cavalls, pàg. 197 

De les egües donaven bons cavalls per a pares, pàg. 197 

Lo terreny de aquest terme és molt natural y convenient per a esta averia, pàg. 197 

Y les erbes per a estiu y a ivern molt saludables, pàg. 197 

És terra de regadiu y molt abrigada per al cers y tremuntana y està cara sol, pàg. 
198 

És lo que més importa per a semblants obres, pàg. 198 

Tan caudal edifici com és aquest y de tanta importància per a l'aument de aquest 
poble, pàg. 199 

Volem-lo allargar per a altres dies, pàg. 199 

Per a tot lo qual me vinch a resoldre y determinar, pàg. 201 

Que tal nos lo conserve y tots temps per a son sant servey y en la religió christiana, 
pàg. 201 

 

123 introduint un infinitiu de destinació: 

Y ab tal que lo subjecte que yo he pres per a posar la mà a la ploma, és Tortosa, pàg. 
54 

Per mostrar les occasions que lo rey donà als catalans per a fer lo que feren, pàg. 54 

Y també per no valer-me de llengua estranya per a llustrar y defensar la naturalesa 
pròpia, pàg. 54 

Que no les entenguen los que no són llatins, no·ls serà, emperò, impediment per a 
l’entendre la obra en tot lo demés, pàg. 54 

Aquells hostals allí per a remediar semblant necesitat com la que anit tingué lo 
senyor don Pedro, pàg. 61 

Per lo ser restada en València la llengua catalana, que diu que per cert número de 
donzelles que allà foren portadas de Lleyda per a poblar la ciutat, pàg. 61 

Que almenys guarden les marques per a quant tornaran a tenir dinés per a fer 
negosis, pàg. 65 

La milícia és instituïda principalment per a oprimir y aniquilar lo enemich, pàg. 65 

Haja de tenir cuydado de regir regnes en lo temporal y per a defensar aquells tenir 
exèrcits, pàg. 71 

Tota forma de ingenis de guerra per a matar hòmens, pàg. 71. 

Cada dia ha de tenir en sa mà no lo bàculo pastoral per a guardar y guiar les 
ovelles, mes la espasa y llansa per a degollar y estripar los hòmens, pàg. 72 
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Cada dia ha de tenir en sa mà no lo bàculo pastoral per a guardar y guiar les 
ovelles, mes la espasa y llansa per a degollar y estripar los hòmens, pàg. 72 

Pugués ésser suficient forma per a víurer com a papa; y assò no sols seria 
convenient remer per a víurer ab la magestat que deu lo vicari de Jesuchrist, pàg. 73 

Pugués ésser suficient forma per a víurer com a papa; y assò no sols seria 
convenient remer per a víurer ab la magestat que deu lo vicari de Jesuchrist, pàg. 73 

No dieu que vol lo papa cobrar aquell regne per a tornar-lo a  la Església, 
pàg. 75 

De Castella y de altres moltes parts envien per a mides de esta gloriosa santa per a 
curar de vàrios mals, pàg. 75 

De dret tan forçada i és la una com l’altra, segons opinió de molts que de les tres 
parts de la renda, dien que la primera ha de ser per a son víurer, la segona per a 
pobres y la tercera per a obrar esglésies, pàg. 79 

De dret tan forçada i és la una com l’altra, segons opinió de molts que de les tres 
parts de la renda, dien que la primera ha de ser per a son víurer, la segona per a 
pobres y la tercera per a obrar esglésies, pàg. 79 

Callau, senyors, que dotze hores ha en lo dia per a mudar lo propòsit, pàg. 79. 

Ad aquestos acompanyen, per a dir lo Evangeli y Epístola, tots aquells capellans 
que a l’altar assisteixquen, pàg. 81 

Lo forn que dien de la Canonja estava vés la casa de la Espitaleria, estos catius, 
per a portar lo pa al palau, pàg. 82 

Aquells dos catius de la seu de Tortosa envien aquells dos palis per a servey de 
Nostra Senyora de la seu. Y puix altra millor forma no tenien per a aviar-los-hi a ella, 
pàg. 83 

Me fareu la mercè de dinar los dos ab mi, tot lo dia tindrem de temps per a parlar, 
pàg. 84 

Se és vengut a crèurer que lo refran fonch introduït per a denotar misèria, pàg. 87 

Casi may ha sabut exir de los térmens, no dich per a dominar mas per a gosar 
guerrejar regnes estranys, pàg. 89 

Casi may ha sabut exir de los térmens, no dich per a dominar mas per a gosar 
guerrejar regnes estranys, pàg. 89 

També ha fet altre que per a omplir y allargar lo número de castellans en aquell 
Sumari, pàg. 93 

Los que més prest vos vindran a memòria y bastarà per a conèxer, pàg. 93 

Ni tanpoch li agradat ad aqueix benaventurat de senyor, per a posar-lo en la Suma 
dels Il·lustres!, pàg. 97 

Sens tenir forses ni forma per a valer-se ni per a eixir de aquella necessitat, pàg. 98 

Sens tenir forses ni forma per a valer-se ni per a eixir de aquella necessitat, pàg. 98 

Tots ho procuraven y desitjaven ab tota la affeció del món iamés se trobà forma per 
a poder-o fer, pàg. 98 

Fonch delliberat enmitg de aquelles dificultats una cosa per a salvar-o tot, pàg. 98 
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Mas puix se trobaven allí ahont eren vinguts per a tornar-li di no si li convenia 
servir-se de ells, pàg. 99 

La força y potència sua per a domar les restants províncies de la mateixa Espanya, 
pàg. 102 

Lo castell avia un fondo que tenia de ample vuytanta-y-quatre colsos y de alçària 
per a restar enparellat a la forma que convenia, pàg. 104. 

Convingué a la comtesa sa muller enviar a la cort de l’emperador que lesares era en 
Alemanya un criat per a demanar certes coses a l’emperador, pàg. 109 

Finalment donà als ciutadans de Barcelona, per lo molt y bé que en aquesta jornada 
l’avien servit, privilegi per a portar cadena de or y espasa y esperons daurats y per a 
poder combàtrer a cavall, pàg. 113 

Finalment donà als ciutadans de Barcelona, per lo molt y bé que en aquesta jornada 
l’avien servit, privilegi per a portar cadena de or y espasa y esperons daurats y per a 
poder combàtrer a cavall, pàg. 113 

També volgué posar lo vegué de la mà sua, com per a vuy lo posa lo rey per a fer 
eixecució de qualsevols provesions, pàg. 114 

No falten modos als prínceps per a reduir als súbdits a son compte, pàg. 116 

Estant dins la casa del regiment de assí per a tractar negosis del patrimoni real, pàg. 
116 

Han menester molt espay per a contar- les, pàg. 117 

Guanyada que hagué lo comte de Barcelona la ciutat y la Çuda, dins pochs mesos 
partí per a conquistar la ciutat de Lleyda, pàg. 117 

Com ja diguí ya que no era pogut venir ab temps per a socórrer y restaurar la ciutat, 
volgué plegar a ella per a provar de cobrar-la y així li posà lo més cruel citi que may se 
veu sobre un poble, pàg. 117 

Tos temps li restà lo lloch per a demanar y rèbrer socorro, pàg. 117 

Que matasen totes les dones, minyons y altres persones ynhàbils per a fer armes, 
pàg. 118 

Y finalment conclogueren que elles avien pensat una cosa per a remediar los mals 
que tenien desobre, pàg. 119 

Par que fos com lo ardit que tingueren los grechs per a pèndrer a Troya quant 
deixaren lo paràdion, llansant per a declarador de son fingit propòsit ad aquell, pàg. 
120 

Par que fos com lo ardit que tingueren los grechs per a pèndrer a Troya quant 
deixaren lo paràdion, llansant per a declarador de son fingit propòsit ad aquell, pàg. 
120 

A més del que tenim en los costums y altres particulars privilegis tanta cosa que no 
és per a poder-se crèurer, pàg. 122 

Tortosa tenia privilegis per a fer vilans, pàg. 123 

Molt bones facultats; però per a ser tenguts vosaltres en lo que són tenguts los de 
Barcelona, hauríeu de mester estar matriculats com ho estan aquells y tenen lo privilegi 
y privilegis que tenen los de allà, pàg. 125 
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Y per a fer-se esta ordinasió fonch menester ajuntar tots los brasos, pàg. 129 

Les pobretes, puix no són ensenyades, no tenen abilitat per a fer-ho, pàg. 130 

Més avant ordenaren que quant un nòvio anàs a casa de la nòvia per a portar-la a 
missa, pàg. 130 

Puix tan bona y tan despedida forma tenen per a fer-ho, pàg. 132 

Teniu art per a formar-vos cabal de diners per als negosis, pàg. 135 

Ni inteligència ni tanpoch companyia per a fer-los, pàg. 135 

Sense fer tan brogit se pot saber lo que convé per al fer negosis, pàg. 135 

Uns estudis de sa pròpria casa, per a fer allí una cavalleria, pàg. 141 

Obrint uns solaments per a principiar una navada que ara fan en la Seu, se trobaren 
unes lloses grans, pàg. 142 

Per què no·s poran dar rahons per a provar que aquesta població és la primera com 
se porien dar per a provar que és altra?, pàg. 143 

Per què no·s poran dar rahons per a provar que aquesta població és la primera com 
se porien dar per a provar que és altra?, pàg. 143 

Aleshores no tenien encara enventada los hòmens les murades per a defensar-se de 
l’enemich, pàg. 144 

Hi ha una altra conjectura molt gran per a crèurer y tenir per certa la opinió mia, 
pàg. 145 

No y à lloch de aquesta vorerada ahont no hajen trobat coses per a mostrar esta 
veritat, pàg. 147 

També la de l’infant Alfonso per a conquistà la illa Cerdanya, pàg. 147 

Troben memòries prou calificades per a fer-nos crèurer que és estat gran poble, pàg. 
149 

Elles són per a restar-ne honrrada la més principal ciutat de Espanya, pàg. 151 

Los de Tortosa foren forsats de edificar en les Bastides una defensa com a castell per 
a fer fort aquella muntanya y posaren en guarda de ella tres-cens hòmens, pàg. 151 

Dins la qual mataren alguns turchs y amarraren vinty-un catius christians que per a 
eixugar unes velles anaven cansats en terra junt a ella, pàg. 152 

La libertat és dilatada o ampliada per a parlar als vius, pàg. 153 

Mostra’s lo descàrrech de la nació cathalana y la ocasió que tingué per a fer aquella 
guerra, pàg. 154 

Par no·s pot dir més de un home, si bé que, per a dir-vos la veritat, yo tinch resel no 
us hau aIIargat de la brida en aqueixes llahors, pàg. 159 

Devia ser massa jove per a governar, pàg. 159 

Encara estava lo príncep per fer-li saber lo consertat y per a supplicar lo volgués 
venir assí a Cathalunya, pàg. 160 

Ja per a més carregar als cathalans y descarregar al rey, no volgué escríurer res, 
pàg. 161 
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Senyaladament volgué callar la tramesa que los cathalans feren de les set galeres 
per a portar lo príncep a despeses pròpries, pàg. 161 

La reyna, emperò, que per a fer reynar son fill rabiava, si bé que u disimulava fort,.., 
pàg. 162 

...Tingué forma de donar a enténdrer al rey que lo príncep tenia concert fet per a 
matar-lo·, pàg. 162 

Los motius que ells posaren en la crida jo no·ls sé, mes lo que los mogué per a obrir 
la guerra són aquestos, pàg. 166 

¿Par-vos a vós senyor, que foren aquestes justes rahons per a pèndrer les armes?, 
pàg. 167 

Yo he ohit dir ad alguns cavallers valencians y també catalans que lo que·s féu per a 
deslliurar lo príncep fonch molt ben fet, pàg. 167 

Ab lo que dieu de adresar-me en la sella y de aprimar la ploma per a respondrer ad 
això y per a desfer la opinió dels que dien això, pàg. 167 

Ab lo que dieu de adresar-me en la sella y de aprimar la ploma per a respondrer ad 
això y per a desfer la opinió dels que dien això, pàg. 167 

Qualsevol persona de bon juhí a creu re que·ls degué sobrar la rahó per a rompre ab 
lo rey, pàg. 168 

No està mal aqueix exemple per a refrenar la llengua maliciosa dels castellans, pàg. 
170 

Voldria tenir un desengany per a reposar-me en crèurer que lo que és dit per vós, 
pàg. 174 

Y a esta ciutat també, puix per ser-se aderida ella a tot lo Principat per al fer 
aquella guerra aveu enprès vós la defensa de la honrra comuna, pàg. 176 

La llengua cathalana no té tanta abundànsia de vocables y térmens per a dir fàcil y 
elegantment lo que dir-se vol com la llatina, no obstant que los que té són de molt gran 
eficàcia, pàg. 179 

Los aparells que los pescadors de assí tenen per a pèndrer lo peix, pàg. 187 

No tenen los de Tarragona altre lloch per a pescar sinó la mar, pàg. 188 

Cada hu de aquestos llochs són menester diferents enginys per al pescar, pàg. 188 

¿Crien-s'i ausells com en la nostra albufera per a poder tirar ab escopeta o ab 
arch?, pàg. 188 

Infinitíssims; és cosa per a no poder-se crèurer, pàg. 188 

Les àligues trauen de bol lo peix davall l'aygua y los carcatrosos persegueixen a les 
gavines no per a matar-les a elles sinó per a menjar-se lo que purguen del ventre, pàg. 
189 

Les àligues trauen de bol lo peix davall l'aygua y los carcatrosos persegueixen a les 
gavines no per a matar-les a elles sinó per a menjar-se lo que purguen del ventre, pàg. 
189 

Abundànsia de conills de bol lo peix davall l'aygua y los carcatrosos de terra per a 
casar-les, pàg. 189 
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La manera com anam a cercar les pesqueres y los avians per a tirar és cosa per a 
lloar a Déu, pàg. 191 

La manera com anam a cercar les pesqueres y los avians per a tirar és cosa per a 
lloar a Déu, pàg. 191 

Crien uns rescentals ab aquelles pastures salobrenyes que són per a donar al rey, 
pàg. 191 

Colliu en aquest terme fruits de tantes maneres que porten espant; que cert per a 
collir-se en tot un regne que tant s'i culla, pàg. 191 

Tenim emperò la forma per a provehir-nos-ne facilíssima, pàg. 191 

Solsores per a sabó, soses per a vidre, roja per a tenyir, raudor per a adobar, gualda 
també per a tenyir, sal en gran abundànsia, pàg. 192 

Solsores per a sabó, soses per a vidre, roja per a tenyir, raudor per a adobar, gualda 
també per a tenyir, sal en gran abundànsia, pàg. 192 

Solsores per a sabó, soses per a vidre, roja per a tenyir, raudor per a adobar, gualda 
també per a tenyir, sal en gran abundànsia, pàg. 192 

Ha també algeps per a obrar casas molt y molt bo, pàg. 192 

Així mateix y à guix per a posar la verema, molt bo, pàg. 192 

Y és la disposició de la terra tan gentil per a ivernar-los, que quiscun any se n'omple 
esta ribera, pàg. 192 

Una n'i ha entre les altres per a collir pa que·s diu la Aldea y és de Ramon Jordà, 
pàg. 193 

Y aquesta és de diversos fruits: primerament y à olivar per a cullir quatre-cens 
cànters de oli, pàg. 193 

Ha-y també terra blanca per a collir trenta cafisos de forment de aquesta mesura, 
pàg. 193 

Fan assí ordinàriament molts vaxells per a navegar de totes formes, pàg. 194 

Maravellam com nostres pasats no edificaren allí caseries per a fugir de les calors 
de la ribera, pàg. 194 

¿Tanta cosa és lo de aqueixa montanya y tants llochs còmodos se trobarien allí per a 
fer una cosa com aqueixa?, pàg. 195 

N'i ha una que és la font Sendrosa, de tan estranya naturalesa que és per a espantar, 
pàg. 195 

À-n'i altres també que no són bons per a menjar, pàg. 196 

Un lloch tan bo per a fer una fragua com sie en lo món, pàg. 196 

¿Com no u mana lo rey, que per a utilar y acomodar tot un regne no seria cosa de 
rahó?, pàg. 197 

No haver tingut ànima ni indústria per a proseguir y donar conclusió en lo que resta 
a fer, pàg. 200 

Altres com són tan richs tenint aparell per a ésser molt grans, pàg. 200 

¿Què ha de tenir un poble per a fer-se gran que no tinga Tortosa?, pàg. 201 
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Vajen en bon·hora y a mi donen llicència per a anar-me'n a la mia, pàg. 202 

 
25 introduint un infinitiu impulsivofinal:  

Per la mà me ha guanyat vostra merced, que dret me ne anava a la sua per a fer lo 
mateix, pàg. 59 

Més avant vos diré una cosa per a abonar ma rahó, pàg. 63 

Anem a oir missa que ja lo sacerdot ix per a dir-la, pàg. 84. 

A Barcelona venia per a vesitar-lo, pàg. 87 

Anà a la visita que·s féu en França de molts prínceps christians per a tractar de la 
defensa e aument de la christiandat, pàg. 93 

Ell volgué anar-hi adredes des de assí de Catthalunya sols per a fer esta tant 
santa, tan pia y tan valerosa obra, pàg. 95 

En la qual anasen sis o set milia hòmens, entre de peu y de cavall, ben adreçats de 
guerra, enbarcats ab una convenient armada de naus y galeras per a acompanyar y 
guardar los embayxadors, pàg. 99 

Tornaren a reparar lo castell de fusta y posaren sobre ell una exàrsia o ret de cordes 
de cànem molt groses per a defensar-se de les pedres que los moros tiraven, pàg. 104 

Lo amo de la casa ha volgut redificar-la y per a ben fer-ho ha determinat derrocar 
tota la paret frontera, pàg. 106 

Com ja diguí ya que no era pogut venir ab temps per a socórrer y restaurar la ciutat, 
volgué plegar a ella per a provar de cobrar-la y així li posà lo més cruel citi que may se 
veu sobre un poble, pàg. 117 

Acordaren per a obviar aquest inconvenient que·s fes matrícula en los tres brasos, 
pàg. 126 

Primerament ordenaren per a conservar la memòria de tal hazanya, que totes les 
dones porta sen sobre la roba una acha de armes, pàg. 130 

Mirau los col·legis reals que en Sent Domingo se fabriquen, lo hu per a instruir los 
fills dels nous christians..., pàg. 133 

...L’altre per a llegir theologia y altres sciènsies, pàg. 133 

Tortosa prengué al temps de la edificació sua semblant figura de armes com és la 
nau per a denotar del seu poblador y fundador Túbal.., pàg. 145 

...La navegació y veles plenes per a denotar la prosperitat de la tal navegació, pàg. 
145 

Se arreplegaven les armes dels reys per a fer algunes empreses, pàg. 146 

Lo que féu lo duch de Monblanch en Martí, que aprés fonch rey per a anar a reynar 
en Cicília, pàg. 147 

Ab tot que son intent és ésser-ho per a onrrar la sua pròpria nació, pàg. 148. 

Des de allà de Cicília féu embaixada al rey son pare per a demanar-li perdó, pàg. 
161 

Envià les set galeres per a portar lo príncep a despeses pròpries, pàg. 161. 
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Elegí vint-r-set persones dels tres estaments, a les quals donà pleníssim poder per a 
tractar, deslliberar, suplicar, fer y gastar tot lo que fos mester per a la deslliurasió del 
príncep, pàg. 163 

Elegí vint-r-set persones dels tres estaments, a les quals donà pleníssim poder per a 
tractar, deslliberar, suplicar, fer y gastar tot lo que fos mester per a la deslliurasió del 
príncep, pàg. 163 

Envià les set galeres per a portar-lo, pàg. 166 

Los que feren aquella tan admirable obra de la çut per a poder traure rech de Ebro, 
pàg. 199 

Yo almenys ne vull dos per a portar-me'n demà en pa per al camí, pàg. 201 

 

6 Expressant opinió: 

Yo crech bé per a mi que ell ho té ben considerat, mas està tan après y tan 
subordinat a sos parents, que no està en mà sua fer altra cosa, pàg. 74 

Y per a mi que serien aquestes medalles de les primeres que los romans feren de 
argent, pàg. 141. 

És antiquíssim y tinch per a mi que és lo primer que en Espanya se és edificat, pàg. 
142. 

Y tornem a nostra matèria que per a mi és tan apasible que més no pot, pàg. 146. 

Per totes estes rahons, conjectures y versemblants, yo tinch per a mi que Tortosa és 
la primera població de Espanya, pàg. 145 

Tornant al propòsit y a tractar de les novenes dich que tinch yo per a mi per cosa 
certa que pasà en veritat lo que de ellas se conta, pàg. 179 

 

1 introduint un infinitiu causal? 

També·s posen allí, senyaladament en Cathalunya y meritament per a haver militat 
tant gloriosament los que allí les posaren, pàg. 66. 

(Fita i Querol posen per haver i González per <a> haver) 

 

4 introduint un infinitiu d’immediatesa 
Romprà lo fil de nostra bona conversasió y a ora que yo estava per a demanar al 

senyor Lúcio no sé què coses, pàg. 111 

Se determinà, mentres que los altres combatien, de llansar-se dins la ciutat, y a la 
que ja estaven per a entrar, pàg. 121. 

La figura de aquest romeu posada en lo portal ahont estava asentat quant los moros 
estaven per a entrar, esculpida de bulto, la qual dien que fonch allí posada per a 
perpètua memòria de aquest miracle; y lo portal, per a vuy se diu lo portal del Romeu, 
pàg. 121 

Ja estich per a enugar-me ab tals estrems, pàg. 123. 
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1 de difícil classificació, perquè s’aparten de l’ús actual 

Convé que així estigua uberta per a si alguna cosa de necessitat ocorre, pàg. 60. 

No hi manquen aparents incongruències: 

Encara estava lo príncep per fer-li saber lo consertat y per a supplicar lo volgués 
venir assí a Cathalunya, pàg. 160 

 
 

92 per + infinitiu 

 
38 per + infinitiu causal 

Que no per voler-lo unir ab la Església, perdre tot cors que és la christiandat, pàg. 
72 

Y així s’és mostrat ésser veritat en infinites voltes, que per voler guardar lo papa 
allò, y per voler cobrar assò, cada dia ha de tenir en sa mà no lo bàculo pastoral per 
a guardar y guiar les ovelles, mes la espasa, pàg. 72 

Y així s’és mostrat ésser veritat en infinites voltes, que per voler guardar lo papa 
allò, y per voler cobrar assò, cada dia ha de tenir en sa mà no lo bàculo pastoral per 
a guardar y guiar les ovelles, mes la espasa, pàg. 72 

Y seria com lo que digué Gonsalo Ernandes aprés de guanyada la de la Chirinola 
per voler onrrar a dos cavallers que l’avien molt ben servit en aquella batalla, pàg. 132 

Conquistà a Cerdenya per voler fer senyor de molt gran part del regne de València a 
son fill don Ferrando, pàg. 165 

Però per parèixer-me que a deixar yo de posar-la-y, pàg. 53 

Allò que contra ells deixen escrit Lucia Marineo y altres per tenir més compte ab lo 
llagot que no ab la real veritat, pàg. 54 

À’m paregut dirigir-la a Vostra Senyoria per creure que per dos principals cosas li 
serà agradable lo servey, pàg. 54 

Altra rahó done Pere Antoni Beuter per lo ser restada en València la llengua 
catalana, que diu que, pàg. 61 

La aragonesa és tinguda per millor, per semblar més a la castellana, pàg. 62 

Ni aquelles per ésser cosa del papa les aclaria sinó presuposat que assí entre 
nosaltres serà, pàg. 68 

Que no’s parien pintar també en lo vidre per ésser de pesses molt menudes, pàg. 
76. 

Y és que per ésser les dignitats tan poderoses, cada dia les nos casen los forasters 
poderosos, pàg. 77 

Diego de Valera, qu.és castellà, escriu, y no u escriguera per ser en nostre favor, si 
així no fora, pàg. 91 

Allí, segons lo propòsit seu, no se avien de posar los reys, per ésser reys mas per 
ser illustres, pàg. 93 



 Cristòfor Despuig, Los col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa   
 

1014 

Allí, segons lo propòsit seu, no se avien de posar los reys, per ésser reys mas per 
ser illustres, pàg. 93 

La nit abans de la batalla, per tenir notícia de la valentia dels acusadors, se 
absentà, de manera que jamés aparegué, pàg. 94 

Tots són casi de esta manera, que per no publicar la glòria dels espanyols que no 
són castellans, çelen la veritat, y per fer gloriosa la sua pròpria nació no dupten de 
escríurer matèria, pàg. 97 

Però si m’oïu bé coneixereu que dich veritat y ans és notori com per haver-se 
afillat dona Juana, reyna natural que era de aquell regne, al rey don Atonso, pàg. 98. 

Li tornasen resposta, que no havien trobat forma de fer a sa altesa lo socorro que·ls 
ere estat demanat per repugnar les constitucions del Principat, pàg. 99 

Ja sia veritat, que per estar ciutadà Tortosa de la manera que la veu, tos temps li 
restà lo lloch, pàg. 117 

Que en ninguna manera podia per a leshores socórrer-los per trobar-se com se 
trobava tan oprès en les conquistes de allà, pàg.  

Que no·ls pendrien a mercè per estar queixosos d’ells per certs maltractes que los 
moros pretenien haver rebuts dels christians en la presa de Tortosa, pàg.  

No veja en mi complit lo refrany que «per dir les veritats pert hom les amistats», 
pàg. 125. 

Les barques no eixiran tan envellides con solien, per no ésser onse com eren, pàg. 
133 

Si no negosie tota hora, és per no tenir dinés, pàg. 135 

No·s pot dir, senyor Fàbio, cruel lo pare per castigar ni repèndrer al fill per a que 
vixca virtuosament, pàg. 136 

Serà per ventura també per corrupsió de la lletra, o per parlar de tan lluny Tolomeo 
pugué errar en aquella lletra, pàg. 139 

Per ser tan antigua, no és posible trobar-se perfeta, y en tal cas se deu conten tar 
hom del que troba, pàg. 143 

La dificultat del provar, per ésser cosa tan antigua per a tots pobles és igual, pàg. 
143 

Duptava yo o no volia deixar de dir-ho per trobar-hi alguns dels inconvenients y 
perills que, senyor, reselau, pàg. 153 

¿Ni li fonch llevat lo regne per sos vasalls y declarada la guerra contra ell per 
faltar-los en certes coses lo promès?, pàg. 171 

Los mateixos úngaros llevaren lo regne al rey Pere son natural senyor, per tractar-
los mal y rompre sos privilegis, pàg. 171 

Puix per ser-se aderida ella a tot lo Principat per al fer aquella guerra aveu enprès 
vós la defensa de la honrra comuna, pàg. 176 

Era de pochs apresa en los temps atràs, per no ésser tingudes les lletres en lo que 
los romans en lo temps de sa prosperitat les tingueren, pàg. 179 

Podia ben ser que en aquell archiu real sien estats los originals de assò y que ell per 
mal cercar no·ls haurà trobats, pàg. 182 
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Que per no haver-lo vist ni ohit nomenar ell, haja de ser que no lo y ha may hagut, 
pàg. 183 

Passà així sens dupte y la maravella esta en que assí se a acontengut per esser com 
es terra tan calenta, pàg. 184 

 

15 per + infinitiu destinació 

Per usar de las paraules de Plini, pàg.  

Y per abonar-los de allò que contra ells deixen escrit Lucia Marineo, pàg.  

¿No voleu que reparteixca lo que de dret és d’ella per remediar la necessitat?, pàg. 
70. 

Perquè tot lo cors no’s perda, ans que per guardar lo membre posar en perill de 
perdre tot lo cors, pàg.  

Los tinguessen repartits entre si per administrar-los lo sacerdosi, pàg.  

Aquell proverbi o refran que per denotar misèria se sol dir «par que sia taula de 
Barcelona», pàg.  

En la real veritat no s’és introduït per denotar misèria, sinó per denotar molta 
abundància, pàg.  

Tots són casi de esta manera, que per no publicar la glòria dels espanyols que no 
són castellans, çelen la veritat, y per fer gloriosa la sua pròpria nació no dupten de 
escríurer matèria, pàg.  

Mas dich-ho per lo que allargaren massa la ploma en lo demanar y per provar que 
la boca los fonch mesura, pàg.  

Que per apèndrer de fer-ho no és menester fer tanta diligència ni perdre-i tant 
temps, pàg. 135. 

Però ni él sabé arromansar lo vocable que per dir Tulcis li diu Tulas, ni menys 
entengué lo que allí escriu Pomponio, pàg.  

La primera població que Túbal allí féu fonch gran, y és rahó y força que fos així 
gran, per recollir y abrigar les moltes companyies que Túbal portava, pàg. 144. 

Majorment que Catthalunya no és tota la corona, ni tanpoch és cap de la corona per 
haver-se de carregar sobre les espalles una càrrega tan pesada, pàg.  

Encara me fareu dexar lo camí que porte, per anar a gosar de tan estranyes coses 
com haveu contat, pàg.  

Per donar orelles a enemichs del bé commú, deuria la ciutat considerar que ara ja 
no és hora de desemparar la obra estant en los térmens que està, pàg.  

 

39 per + infinitiu final (15 amb la subordinada en forma negativa) 

He delliberat tractar en tot lo quint col·loqui, de les causes de aquella guerra, per 
mostrar les occasions que lo rey donà als catalans per a fer lo que feren, pàg. 54. 

Res de aquelles turbacions no·s tractara per no reduir ha la memòria llàstimes 
velles, pàg. 54 
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No he volgut escriure-la en llengua castellana per no mostrar tenir en poch la 
cathalana, pàg. 54. 

També per no valer-me de llengua estranya per a llustrar y defensar la naturalesa 
pròpia, pàg. 54 

Ab tot van en ella tocades algunes autoritats llatines escrites per gravíssims auctors, 
per no fer-los pèrdrer la finor y propietat que ab si porten ab aquella copiosa llengua, 
pàg. 54 

Això de guardar-les, promet-vos que u fan, y tant!, que per tenir-les ben guardades, 
os fas saber, senyor, que les possen en ses capelles y sepultures, pàg. 65 

Los ministres y oficials del rey per aplaudir-lo, no perquè desigen son servey sinó 
per procurar sos interesos propris, inventen eyxes extorsions, pàg. 67 

Los ministres y oficials del rey per aplaudir-lo, no perquè desigen son servey sinó 
per procurar sos interesos propris, inventen eyxes extorsions, pàg. 67 

No y devia fer resistència alguna per no trobar la unitat dels prínceps christians, 
pàg. 71 

Vós, senyor, per no parèixer luterà en res ni per res dieu això!, pàg. 82 

Y per conclòurer, vull dir-vos, que lo que en Tarragona se aturaren ja està desfet, 
pàg. 84 

Se diu perquè en Ramon [...] per solemnisar la entrada de Metildis, [...] que a Barcelona 
venia per a vesitar-lo, [...] manà posar taules, pàg. 87 

La ciutat de Cuenca lo rey Alfonso de Aragó a soles conquistà per fer plaer al 
mateix don Alonso Octavo rey de Castella, pàg. 90 

Per no donar glòria ni onrra ad algun espanyol que no fos castellà, ha disimulat 
les obres dignes de memòria, pàg. 93 

Féu ajust y parlament general en Barcelona per tractar de com se poria donar lo 
socorro, pàg. 98 

Serà per ventura per no fer memòria del capità castellà ab lo don Felip, pàg. 101 

Y assò dien per cobrir la gran falta de fe poca, pàg. 101. 

Ni tanpoch lo ignoren los castellans, mas per no donar-nos lo que és nostre no sols 
ho volen ignorar mas volen-ho negar, pàg. 102 

Devien manar posar una bella figura de bulto ben fabricada en lo cap de la sala del 
concell per tenir en memòria y a la vista de qui tant bé nos ha fet, pàg. 103 

Sols vingué allí per fer valença al comte, de qui era parent, pàg. 113 

Deixar atràs la honrra per fer avant la roba, pàg. 134 

Prou és cert que no·l sabien, si encara los nottaris en sos actes no la saben nomenar 
en la perfecció de son nom, que per dir Dertosa deien Dertusa, pàg. 140 

Com a escòria de ferro, semblant a la que traen los ferrers de la fornal, y per no 
saber què cosa era, la llansaven entre la terra en Ebro, pàg. 141 

Quant me trobe en occasió de parlar de elles no les calle ni amague, per no ser 
ingrat com ho fonch aquell mal sirvent, pàg. 146 

Lo que féu en Pere Ters per recobrar la mateixa Cerdenya, pàg. 147 
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Aquestos castellans entre les altres gents les coses que usen és aquesta una, que per 
honrrar-se a si mateixos ho disimulen y desfresen la veritat o publiquen la mentira, pàg. 
148 

Altres que de esta guerra han escrit, los quals per aplaudir y llegotejar al rey no han 
duptat de infamar aquesta nació, pàg. 156 

Semblants coses féu explicar en la embayxada, dignes de gran considerasió, que yo 
ara per no ser prolix dexaré de relatar-les, pàg. 158 

Lo príncep pertengué que no li foren guardades y també per tornar la reyna al 
regiment del mateix regne deslliberà de tornar a la primera renzilla, pàg. 158 

Vostra mercè passe avant per afelà’ns a tots, pàg. 160 

Lo rey, en assò, per complàurer a cathalans consentí volenter y així perdonà al 
príncep tot lo passat, pàg. 160 

Trameté a despeses pròpries set galeres a Cicília ahont encara estava lo príncep per 
fer-li saber lo consertat, pàg. 160 

Però per asegurar-lo tant los embaixadors catalans per part de tot lo Principat, 
fonch content de venir com de fet vingué, pàg. 160 

Y per no mirar-i prou los vingué aprés desobre tanta calamitat y desventura, pàg. 
162 

Molts altres exemples hos poria, senyors, portar que farien al propòsit que per no 
donar-vos pena dexaré de dir-los, pàg. 172 

Si per honrrar aquella casa escriguera lo de les novenes, com se pretén, en lo primer 
lloch de tots los nou, la posaren, pàg. 182 

Carbonell diu que és Tortosa, y així per no altercar-se en lo que ha dit, ha causat en 
la admirable obra de les novenes tanta turbació, pàg. 182 

Lo que fan los que tirant a una casa perden un virot, que tras lo primer tiren lo 
segon per cobrar lo primer, pàg. 199 

 

1 per + infinitiu d’acció no feta 

Ans aprofite molt bé y fa que los que no les ignoren són casi profetes de les per 
venir, pàg. 174 
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219 Per què (18 per què en blau i 201 perquè en negre) 

 

4 perquè substantiu  
Digau-nos lo perquè, que molt folgaré yo almenys de saber-ho, pàg. 68 

Dels privilegis y llibertats de Tortosa y del perquè li foren donats tan estesos, pàg. 
112 

Mas sols tractaré de les causes de aquell y del perquè los cathalans lo senyalen tant 
en aquella jornada, pàg. 155 

Se posarien en lo acte de la General Concòrdia sobre lo perquè aquesta furiosa y 
porfiada guerra se era comensada, pàg. 172 

 
10 perquè interrogatiu directe 

Donchs ¿per què i a de està lo hu més que l’altre?, pàg. 65. 

¿Per què posau allí les marques vosaltres?, pàg. 66 

¿Sabeu per què en poques paraules? Perquè volgué ell llevar lo regne de Nàpols al 
rey don Felip, que, juro hereditario, posseïx, pàg. 69 

Per què?, pàg. 72 

Quin papa era? y per què la tingueren?, pàg. 74 

¿Per què?, pàg. 98 

¿Y per què les han mudades?, pàg. 106, pàg.  

Digau-me vós ¿per què no porà ésser en Espanya Tortosa també com altra?, pàg. 
143 

¿Per què després se avien de fer motius de coses que ja no tenien subsistència?, pàg. 
166 

¿Com se volgueren o per què·s volgueren aquelles dones entremetre de tal cosa?, pàg. 
169 

 
7 perquè interrogatiu indirecte  

No sé yo per què que, a la veritat, no és tant cupdiciada como això la llengua 
catalana, pàg. 62. 

Bo està això! y per què no fins a Gènova, pàg. 64 

Està molt bé tot y així se ha de enténdrer; y acabem de saber per què té la culpa de 
esta guerra lo papa, pàg. 69 

Si sou los donara, no y avia per què donar part de la ciutat y tal ciutat, pàg. 114 

Y voldria jo molt saber per què la donà lo comte tan llarga aqueixa jurisdicció, pàg. 
115 

Yo no u sabré dir com ni per què los vingueren a fer així tals com estan, pàg. 122. 
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També és cosa molt fort aqueixa y ¿com per què no·s poran dar rahons per a provar 
que aquesta població és la primera com se porien dar per a provar que és altra?, pàg. 
143 

 
1 perquè relatiu A. N.   

¿Què és la causa per què no·s prosegueix aqueixa obra que tanta utilitat y aliment 
portarà ad aquesta ciutat?, pàg. 198. 

 
178 perquè causal  

No avia o no devia posar la mà en escriurer lo que va en estos sis col·loquis, perquè 
és la part de la obra: la difficultat era gran, pàg. 53 

Fóra major lo inconvenient del callar que no del tant perfet parlar; perquè sert és 
cosa admirable trobar-se dins de un terme de una particular població, pàg. 53 

Per dos principals cosas li serà agradable lo servey: la primera, perquè mossèn 
Guillem Ramon de Moncada, predecessor de Vostra Senyoria, fonch la principal part 
de la conquista de Tortosa, pàg. 54 

La segona perquè fonch lo mateix Moncada y sos successors, senyors de la mateixa 
Tortosa fins en lo temps del rey en Jaume, pàg. 55 

Y no tingua en poch, encara que sia poch, perquè no·s pot dir que dóna poch lo qui 
tot lo que pot dóna, pàg. 55 

Lo primer que ha gosat acometre tant treballosa y dificultosa empresa; perquè és 
cert que fa més lo qui lo principi de qualsevol cosa fa, pàg. 55 

Anem en bon·ora a obrar lo espiritual, perquè aprés serem millor guiats en lo 
temporal, pàg. 59 

No és més de perquè arribí anit tant vespre que era ja tancada la porta del Pont, 
pàg. 60 

La gran sí, mes la portella no, que may se tanca y perquè com la part dellà lo Pont 
se va tant poblant, convé que així estigua uberta, pàg. 60 

Però no té forsa la opinió sua; perquè aquelles donzelles no poblaren sinó sola 
València, pàg. 62 

Tal com la prengueren en los principis, perquè no han tingut occasió de alterar-la, 
pàg. 62 

Però los cavallers y les persones de primor y finalment tots los que negosien parlen 
català, perquè la catalana és allí cortesana, pàg. 62 

També confesse que és necessari saber-la les personas principals, perquè és la 
espanyola que en tota Europa se coneix, pàg. 63 

Reprove lo ordinàriament parlar-la entre nosaltres, perquè de assò se pot seguir que 
poch a poch se lleve de rael la de la pàtria, pàg. 63 

De això puch yo donar tan bona rahó com ningú, perquè tinch llibres en ma casa y 
ne he vist també en altres cases de assí, pàg. 64 



 Cristòfor Despuig, Los col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa   
 

1020 

Me par a mi, que de rahó haurien de estar allí les marques y no les armes, perquè 
les primeres senyalen, en certa manera, pau y les darreres anunsien guerra, pàg. 65 

Ve, a la fe, de que los ministres y oficials del rey per aplaudir-lo, no perquè desigen 
son servey sinó per procurar sos interesos propris, pàg. 67 

És senyora de la rahó, no menys en la persona del papa que en la dels altres 
hòmens, perquè també és home com tots, que en lo que toca a la pròpria persona sua 
no s’i pot dir res que no sia bo, pàg. 68 

¿Sabeu per què en poques paraules? Perquè volgué ell llevar lo regne de Nàpols al 
rey don Felip, que, juro hereditario, posseïx, pàg. 69. 

Perquè no pot ell pair que aquestos estats estiguen en poder de altri, pàg. 69 

Bé pot dir lo turch que li fan més bé aquestos dos prínceps que la mitat de tot son 
imperi, perquè si ells no fosen, no viurie ell tan reposat ni tant segur en sa casa, pàg. 69 

Tendria perduda la occasió de pendre armes contra christians. Perquè, ¿què cosa 
més impertinent y fora de rahó pot ésser que lo papa, que sols ha de entendre instruir-
nos en la vida espiritual, pàg. 71 

Ad aquestos no·ls donà Josuè porció en la terra de promysió, perquè així lo y 
manà Déu, pàg. 73 

Especialment de porsellanes, y ab gran rahó perquè vehen a l’ull quant grans y 
quant contínuos miracles és Déu servit fer, pàg. 75 

Tingueren la renda com ara la tenen en distribusions y porcions perquè 
requerexen presència y servitut, pàg. 77 

No és mal, que ab poca cosa que s’i ajuste poden en poble com Tortosa 
honrradament víurer, perquè crech yo que les provicions assí deuen ser barates, pàg. 
78 

Y té la diòsessy tan estesa qu·és de llargària de llegües catalanes o més, perquè 
comensa en una vila que·s diu Mayals, a dos llegües de Segre y arribe fins Almenara, 
sinch llegües de València y també entre en Aragó, pàg. 78 

No·m maravell donchs que no enprenga la obra de la seu perquè si aqueixa que de 
dret li és forçada no fa, com farà aquella que és voluntària?, pàg. 79 

Y no són poques, perquè primerament assí no pot dir la missa en lo altar major 
sinó canonge, pàg. 80 

Perquè veyen que la gent de aquest poble venerava al gran devosió la imatge de 
Nostra, Senyora que està en lo altar major, també los catius prengueren en ús de fer-
li reverènsia, pàg. 82 

Tot lo que par bé a vostres mercès me pareixerà a mi bé, perquè la natural 
condisió mia és tal que tantost s se transforma lo ànimo meu en lo ànimo de mon 
amich, pàg. 85  

Donar-nos ha, com yo he dit, la vida, perquè havem menjat masa, pàg. 85. 

No serie menester tanta demasia ni per ma vida ab ningú, perquè lo demasiat 
minjar destragua lo ventrell, debilita lo gust y danya la bolsa, pàg. 86 

No està mal tenir compte ab tot, perquè diu lo refranch «qui mesura, dura, a despit 
de mala ventura», pàg. 86 
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No s’és introduït per denotar misèria, sinó per denotar molta abundància; mas 
perquè los de Barcelona són tinguts en opinió de gent que té gran compte ab la 
moderació, pàg. 87 

Sols diré que aquesta «taula de Barcelona» se diu perquè en Ramon Berenguer, 
compte de Barcelona tercer de aquest nom, per solemnisar la entrada de Metildis, pàg. 87 

Anà-y ab sols un companyó que·s deya Belltran de Rocabruna de Proensa, perquè 
sabia ja que los acusadors eren dos, pàg. 87 

Pasava en ser o no, perquè ja veu quant importa en semblants coses tenir bona 
querella, pàg. 95 

Ell se fingí ser religiós home de molt sancta vida, perquè fonch informat que la 
emperatriz era princesa molt devota, pàg. 95 

Si bé perquè seguí son mal costum com a castellà, Pero Mexia callà en los 
epítomes, pàg. 96 

Don Felip, pare de l’emperador don Carlos, fonch rey de Espanya perquè era de 
sola Castella, no mirant a la auctoritat del rey catòlich don Fernado, que lesores 
regnava en los regnes de Aragó y de Granada, pàg. 97 

¿Perquè? Perquè féu en la conquista de aquell regne en servey del rey que·l 
conquistà, pàg. 98 

La guerra anà entre ells molt ensesa y en lo discurs tingué vàrios successos, perquè 
fonch molt llargua, pàg. 98 

Nomenat en memòria uns cavallers castellans perquè tiraren un dart al toro y vol-se 
oblidar de les singulars asanyes y obres de infinits cavallers de la Corona de Aragó, pàg. 
100 

Enveja pura que de nosaltres tenen, perquè·ns vehem ab més llibertat que ells, pàg. 
102 

Dificultat gran la y agué y posaren-se notables actes de guerra perquè los moros se 
defensaren bravíssimament, pàg. 103 

Foren presos los altres dos, perquè tots tres són reclosos dins de una murada, pàg. 
104 

Quatre cavallers igualment guanyaren corona mural en la presa de Tortosa, perquè 
junts la asaltaren per la murada, pàg. 106 

Perquè lo amo de la casa ha volgut redificar-la, pàg. 106 

Ver és que aquella de Perpinyà no ha faltat del tot, perquè succehint en ella un 
cavaller de la casa del vervesor d’Oms, pàg. 108 

A fe que té molt gran rahó de fer-ho com ell mateix m’o ha dit alguna vegada, 
perquè lo millor de son patrimoni és de aquella casa, pàg. 108 

Això serà y pesa’m, perquè romprà lo fil de nostra bona conversasió, pàg. 111. 

Perquè no me ixca de la memòria, senyor Lúcio, que, la veritat, no la tinch tan 
bona com seria mester, vull demanar-vos lo que desitjava saber, pàg. 112 

Aixís és com dich, perquè primerament donà als genovesos la tercera part de la 
ciutat, pàg. 112 



 Cristòfor Despuig, Los col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa   
 

1022 

Era un dels magnats que en aquella conquista se trobaren, perquè ell no volgué res, 
pàg. 113 

A la veritat yo en assò voldria creure més la dels genovesos, perquè és cert que, 
presa la ciutat los donà lo comte, com he dit, la tercera part de ella, la qual part dins 
dos anys aprés, veneren al mateix comte, pàg. 114 

Yo folgaré de oir-les y a vós, senyor, cumple també molt de dir-les, perquè de l’altre 
manera, per ventura, sentiríem mal de vós, pàg. 114 

Perquè aqueixa és cosa inaudita, en tant que ja li és inferior la dels aragonesos, 
pàg. 114 

De quant assí entre nosaltres s’és dit, perquè més difícil és de creure que quant s’és 
dit, pàg. 115 

Ayxò dirà millor lo senyor Lúcio perquè sab millor; que yo los effectes veig, mas la 
causa ignore, pàg. 116 

És aqueixa molt gran veritat, perquè no falten modos als prínceps per a reduir als 
súbdits a son compte, pàg. 116 

Tanpoch no us consell que li doneu res del vostre, perquè a ell no li farà fretura y 
poreu-la fer a vosaltres, pàg. 116 

Par-me que·ls ne prengué als catalans, com als canonges de assí que molt anys ha, 
perquè los bisbes no tenien prou renda de son bisbat, los donaren de la sua pròpria, 
pàg. 116 

Així li posà lo més cruel citi que mar se veu sobre un poble, perquè conjuntaren en 
una tots los moros de València, pàg. 117 

Perquè lo negoci se estrenyia masa, que los moros obstinats un punt no deixaren 
reposar a la mísera ciutat, determinaren los ciutadans de enviar per socorro al comte, 
pàg. 117 

No·s passa així en olvit la consemblant asanya que feren les dones mullers de 
cathalans y almogàvers [...] quant los marits hisqueren a pelear y vèncer los genovesos, 
perquè ho refereix molt bé Surita en los Anals de Aragó, pàg. 120 

Un esquadró dels moros que no avia sentit la rota dels altres moros, perquè estava 
en lloch molt desviat de ahont se fera la batalla, pàg. 120 

Ya les tenen majors, y ya és major lo número y així perquè de nou vénen a poblar 
assí alguns forasters, pàg. 124 

Com també perquè alguns ciutadans se són armats cavallers, pàg. 124 

Són persones de tan bones facultats y ab veritat molt honrrades, perquè és la hu 
diferent a l’altre com és lo blanch del negre, pàg. 124 

Veus aquí la causa perquè volem estar-nos aixís, pàg. 125 

Y també perquè los ciutadans són tenguts en lo mateix compte assí que són los de 
Barcelona, pàg. 125 

Que en Barcelona no admetan per la vida a home perquè sia molt rich si altres 
calitats convenients ad aquell estament li falten, pàg. 125 

Obligació de anar més entonats, perquè puix la terra no és molt gran, pàg. 125 
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No és altre que cal sinó dir la veritat, perquè si·ns armaven cavallers és cert que 
perdrem aquest lloch, pàg. 126 

Ço és, per elecció de veins, y perquè les cases de alguns senyors de Cattalunya ab la 
potència ocupaven la llibertat, pàg. 126 

Sí, Sancta Maria! que aquells perquè no prenien sinó lo que ja era seu, pàg. 127 

Tot se ha de compèndrer, tans militars com reals, y no sé si més perquè tots los que 
dien ciutadans no són hàbils per a tal lloch, pàg. 127 

Més n’i ha que les que he nomenades, perquè, com sabeu, molts se són armats 
cavallers dins la ciutat y en la vegueria, pàg. 127 

Me haveu de fer plaher de dir-me perquè desige yo en estrem saber-ho, pàg. 129 

Cosa natural és y ordinària tenir los hòmens més memòria del mal que del bé, y la 
rahó és perquè així com natura és més inclinada al mal, pàg. 129 

Yo bé pense que seria per cortedat dels hòmens perquè no deixarien de considerar 
ells de quant mèrit era la singular obra, pàg. 130 

La molta temperància que hauria en les tan onrades matrones, perquè de crèurer és 
que tenint elles ab tant cumpliment la virtut de la fortalesa no·ls faltaria tanpoch la 
virtut de la temperànsia, pàg. 130 

Ignorant la causa perquè açò·s feye ayxi, pàg. 131 

No pot haver molt temps perquè yo he ohit dir al reverent mestre, pàg. 131 

Les mullers dels tres procuradors y les del paer en cap y jutge en cap, perquè així 
com aquestos representen la universal jurisdicció y estament de la ciutat, així també en 
aquestes sinch senyores llurs mullers, se representaria la memòria de tan senyalada 
obra, pàg. 132 

Perquè com diu lo nostre refran cathalà: «qui bé·t volrrà te castigarà», pàg. 136 

¿Com no·n fan edificis así? Lúcio: Perquè és molt costós de acursar. Lo epigramma 
diu així, pàg. 136 

Perquè no y à nom de poble vuy en Espanya que ad aquest nom de Tartèsia semble 
tant com aquest de Tortosa, pàg. 137 

En les medalles de metall se troba esculpit, perquè és de crèurer que tal com 
leshores era lo nom tal lo escrigueren, pàg. 140 

Y perquè yo só molt amich de replegar y tenir d’eixes medalles antigues, pàg. 140 

De les medalles del nom de Dertosa no és posible donar-vos-ne, perquè no se’n 
troben, pàg. 141 

Jo us ne provehiré molt complidament, perquè les hi ha ací molt bones, pàg. 141. 

Tragueren-ne moltes medalles de argent finísim, que un particular ne féu un pechel 
perquè era molt asendrat, pàg. 141 

Perquè allí ahont ara és la Seu avia sertíssimament en temps de gentils algun gran 
temple, pàg. 142 

Perquè no sols se troben allí epigrammes, mas troba’s ahontsevulla que per allí 
obren fonaments, pàg. 142 
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Encara que no haja màs plena prova, perquè per ser tan antigua, no és posible 
trobar-se perfeta, pàg. 142 

Perquè Amposta se troba per a avuy ahont leshores era la boca del riu, pàg. 144 

Distava de la vora del riu, segons que llavons era més de una llegua, perquè com he 
dit la mar en aquell temps pasava desà Amposta y arrivava fins a Camp-redó y la 
Carrosa, pàg. 145 

Que’m determine des de ara no duptar-ho tant com ho duptava, perquè par que això 
serà lo més cert, pàg. 145 

Així per la obligació de la naturalesa perquè só nat yo en ella, com perquè des de 
que fonch conquistada y fins a vuy, han viscut mos progenitors en ella, pàg. 145 

Així per la obligació de la naturalesa perquè só nat yo en ella, com perquè des de 
que fonch conquistada y fins a vuy, han viscut mos progenitors en ella, pàg. 145 

Més avant se prova ser així perquè de sexanta anys a esta part conexen clarament 
que la punta de l’Alhuet se és allargada vés la torre de la Ràpita una gran llegua, pàg. 
147 

Los que de ella escrigueren en aquelles temporades, perquè estava arraserada tota, 
pàg. 148 

Lo circuito en les murades té per a vuy major que solia, perquè los que la poblaren 
aprés de la darrera conquista, pàg. 149 

Suplich, senyor, tan encaridament com puch que aquesta mercè me fasau, perquè yo 
desitje saber-ho en infinit, pàg. 152 

En això no y cal gens duptar; mas reüse-u yo perquè és matèria llarga, pàg. 153 

No he deixat de pensar-hi, a la veritat, perquè viu tan ganós al senyor don Pedro 
anit de oir com passà assò de la guerra de Cathalunya, pàg. 154 

Lo que resta a dir yo crech que també y millor ho sabrà ell que yo, perquè són coses 
que aparexen a la vista y tindrà-les ell més tractades perquè ha residit assí més 
ordinàriament que yo, pàg. 155 

Lo que resta a dir yo crech que també y millor ho sabrà ell que yo, perquè són coses 
que aparexen a la vista y tindrà-les ell més tractades perquè ha residit assí més 
ordinàriament que yo, pàg. 155 

No tractaré de tot lo discurs de la guerra perquè seria un procés infinit y molt pesat 
y també perquè està ja es crita per Lucio Marineo, pàg. 155 

No tractaré de tot lo discurs de la guerra perquè seria un procés infinit y molt pesat 
y també perquè està ja escrita per Lucio Marineo, pàg. 155 

Això mateix és, y no altre, perquè yo ya tinch llegit lo que en aqueixa guerra passà, 
pàg. 155 

Suplicava fos de sa gràcia y mercè manar donar-li a ell lo regiment de aquell regne, 
perquè cumplia així a la honor, pàg. 158 

Y perquè lo príncep pertengué que no li foren guardades y també per tornar la reyna 
al regiment del mateix regne deslliberà de tornar a la primera renzilla, pàg. 158 

Y perquè dins pochs dies aprés morí lo dit rey don Atonso, lo príncep deIliberà 
passar-se’n en Cicília, pàg. 158 
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Y perquè todavia durava en lo rey don Juan la còlera contra lo príncep, tingué per 
bé de estar-se allà en Cicília, pàg. 159 

No puch yo compèndrer com això pogué ser, perquè vós nos dieu per una part que lo 
rey don Juan fonch un príncep savi, pàg. 159 

Açò no podrà ser vivint lo don Carlos, perquè era primogènit, pàg. 160 

La tramesa que los cathalans feren de les set galeres per a portar lo príncep a 
despeses pròpries perquè no conjecturaren los venidors que per allò avien tingut 
alguna causa de justa quexa, pàg. 161 

Escriu en rahó de les reals parts y admirable condició del príncep y tot perquè en 
poch ni en molt no restàs en los cathalans la culpa, pàg. 161 

Los vingué aprés desobre tanta calamitat y desventura, que restà so perduda casi la 
mitat de Catthalunya, perquè puix ja foren en lo fanch, delliberaren a la fe de calsigar-
lo ab molt gran valor y esfors, pàg. 162 

Y assò se digué així perquè tingueren per molt cert que li donaren les metzines ab 
aquella aygua de murta, pàg. 165 

Primerament perquè lo rey los avia trencat la fe y paraula que donat los avia, pàg. 
166 

Segonament, perquè contra les Constitucions, ja que todavia li avia plascut pendre’l, 
lo féu tràurer fora del Principat, pàg. 166 

La tercera perquè rompé als cathalans les capitulacions promeses y jurades, pàg. 
166 

Si dien que sí, en ninguna manera pot ser la sua rahó bona perquè és cosa clara y 
cert que si pogueren bonament demanar la injúria, pàg. 167 

Major rahó tingueren de posar-se a demanar-la per rahó de la mort del 
mateix príncep, perquè lo dany era major y la injúria major, pàg. 167 

Per les causes apuntades y perquè tal fou la pública veu y fama, pàg. 168 

Perquè aquesta reyna principià aquella casa de Hierusalem a instància d’elles, pàg. 
169 

També m’o voldria crèurer yo, perquè un príncep tan singular com fonch lo rey 
Juan, mal se pot crèurer que avia de cabre en cosa tan fea, pàg. 169 

Per rahó de la fe y paraula rompuda, perquè «fragenti fidem fides frangatur eidem», 
pàg. 170 

Y no perquè hagués ofès a tota Roma, pàg. 170 

Y no per més de perquè no volia donar llibertat al rey Ladislao, pàg. 172 

Aquella causa hagué de residir en aquella concurrència de guerra allà a servey del 
rey, perquè lo maestre, com haureu tots entès, seguí y serví al rey en persona, pàg. 175 

Fonch ell lo primer qui a farsa de armes entrà en lo castell, perquè cregau, senyor, 
que va tot sens pasió, pàg. 175 

Todavia està així més asegurat lo nogosi y perquè me ha vingut ara a la memòria 
una altra cosa sobre assò, pàg. 176 
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Y ans que diga lo que puch dir en açò, que a la veritat és poch, perquè·s troba, com 
he dit, de açò escrit molt poch, pàg. 178 

Diré primer la causa perquè, al crèurer meu, és així que no·s troben escrits tantes y 
tan heroiques obres, pàg. 179 

Primerament perquè la llengua cathalana no té tanta abundànsia de vocables y 
térmens per a dir fàcil y elegantment lo que dir-se vol com la llatina, pàg. 179 

Segonament perquè dien, y yo també ho he llegit, que en temps del rey en Jaume se 
posà foch en lo archiu real de Barcelona, pàg. 179 

Ja de las coses més atràs se troben més certes memòries perquè les dexaren escritas 
auctors llatins, pàg. 179 

La primera y fundamental és perquè trobam y vehem ralment y de fet en Cattalunya 
tots los senyors de aquestes novenes en peu, pàg. 179 

Essent com és així, perquè no voler-ho crèurer és negar la veritat, pàg. 179 

Dexam de donar fe a les epítomes de aquells del primer fetes per Lucio Floro y del 
segons per Justino, perquè ad aquestos en lo que han sumat, tanta fe los donam com als 
principals auctors, pàg. 180 

Altre no poden dir, perquè estes coròniques no són de un auctor a soles com és Tito 
Livio, pàg. 180 

Perquè tanpoch lo mateix Tito Livio en ses Dècades, pàg. 180 

Tan complidament ro com en altres coses puguen ésser, perquè com he dit vehen a 
l’ull lo que llegim en escriptura, pàg. 181 

Perquè és de crèurer que ells ho han tret de altres més antichs, pàg. 181 

Tenen a Tomich per suspitós dient que perquè fonch molt gran servidor y vasall de la 
casa de Pinós, pàg. 181 

Més prest los ve contra que en favor, perquè si per honrrar aquella casa escriguera 
lo de les novenes, pàg. 182 

Que no u ha llegit ni trobat, se segueix que no y ha hagut, perquè podia ben ser que 
en aquell archiu real sien estats los originals de assò, pàg. 182 

No vol fer memòria de aquesta excel·lència de les novenas, perquè diu també que 
no·n troba lo original, pàg. 183 

Perquè tan singular cosa com la de las novenas no cayga en oblit, pàg. 183 

Perquè no·s porà dir que passió de propri interès vos fa parlar així, pàg. 183 

Encara que les exides del portal de Vimpesol y del portal del Temple sien molt bones 
aventatje-los porta la del Pont, perquè teniu allí mar y terra, que aquest riu com és tan 
gran y tan caudalós par que sie la mar, pàg. 184 

És cosa de grandíssima maravella, perquè és cert que aquesta terra és tant temprada 
com València, pàg. 185 

En lo món sie altre millor regalo ni deport així per a dones com per a hòmens, 
perquè s'i va y ve ab barca sense ningún treball, pàg. 186 

És veritat, perquè veus aquí que a mi me saben millor los llagostins que ningun de 
aqueixos altres peixos, pàg. 186 
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Ans són boníssims, perquè la mar entre e ix en aquestes estanys ordinàriament, pàg. 
187 

Allà sols pesquen ab tonayres, ab bolits, ab arcinals, ab palangres y no sé què altre 
més, perquè no tenen los de Tarragona altre lloch per a pescar sinó la mar, pàg. 188 

Mas ella pasa així ab veritat, perquè yo la he volguda saber de alguns pescadors 
fidedignes y tots me han certificat ser així, pàg. 189 

Allí les podeu haver com en part del món, perquè afillen una infinitat de ramats de 
ovelles, pàg. 191 

Mas perquè sapiau lo que assí tenim he fet memòria de soles quatre, pàg. 192 

Cada una de sa singularitat, perquè per elles conegau de quanta importànsia és lo 
que resta, pàg. 192 

També se troben allí túferes, perquè no y falta ningun gènero de bolets, pàg. 196 

En altres temps sabem que·s feren diligènsies en sercar-les y si no·s trobaren és 
perquè no era vinguda la hora, pàg. 196 

No seria mester anar a Castella per ells, sinó que de assí se paria provehir tota 
Cathalunya, perquè una per una les egües de assí per la major part són ben tallades y 
de gentil disposició, pàg. 197 

És lo lloch més còmodo que sia en part del món perquè és terra de regadiu, pàg. 198 

Arrosos, a la veritat no y à, perquè no tenim regadiu de sèquia, mas lo terreny y 
espays tan bons lo hi ha en aquella ribera marina com en part del món, pàg. 198 

Deuria la ciutat considerar que ara ja no és hora de desemparar la obra estant en 
los térmens que està, perquè és molt clar y cert que si la desempara, perdudes resten 
aquelles set mília lliuras que ara últimament s'i són gastades, pàg. 199 

Yo he ohit dir que dexen de fer eixa sèquia perquè costaria cinquanta mília ducats o 
més, pàg. 199 

Mas dupte molt que aqueixa sie la causa principal perquè dexa Tortosa de ésser 
major y si altra no n'i trobau, a la fe, aqueixa no·m basta, pàg. 200 

Tanpoch sabent de alguna de aquestes dos ciutats casos notables perquè la huna de 
aquestes degués tant disminuir ni l'altra, pàg. 201 

La veritat en aquestes dos ciutats no han obrat, perquè ella tostemps és una, pàg. 
201 

Aquestes prosperitats y adversitats pàsan de tal manera perquè Déu ne és servit així, 
pàg. 201 

Tortosa no obstant que és la tercera població de Cattalunya en cantitat, és tan poca 
al respecte del que deuria ser que no és casi res, perquè ¿què ha de tenir un poble per a 
fer-se gran que no tinga Tortosa?, pàg. 201 

No serquem lo que no havem menester, perquè les coses mijanes són més durables, 
pàg. 201 

Tortosa ha tant envellit, com lo senyor Lúcio ha amostrat, perquè no és estada masa 
gran, pàg. 201 

19 perquè final 
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Tampoch la he volguda escríurer en latina perquè no pareguera ser tan generalment 
tractada y entesa per los de nostra nació com yo volguera, pàg. 54 

Ab semblant amor de com se fa, perquè ab lo favor y sombra de Vostra Senyoria 
reste escusada, pàg. 55 

Per ço Déu ho permet, perquè ab seu nom y abrich de la Església no perdam tras lo 
cors la ànima, pàg. 66 

Per a fer aquesta en companyia del papa, ha volgut rompre-la, perquè ab guerra 
moguda puga ell plegar les capes, que són lo ducat de Milà y lo mateix regne de 
Nàpols, pàg. 69 

Permetre de llevar del cors de l’home un membre ahont foch se ha posat, perquè 
tot lo cors no’s perda, pàg. 71 

Encontinent los feren fer com millor pugueren, y perquè de assò no fosen per sos 
vehins descuberts, pàg. 80 

Yo no u dich perquè los militars no fasen entrada ni eixida, 124. 

Ne segueixquen grans inconvenients; quals sien no diré, perquè no veja en mi 
complit lo refran que «per dir les veritats pert hom les amistats», pàg. 125 

Aquestes són les que ya leshores eren, senyor Fàbio, perquè en tingau y pondereu 
quant és manifesta la calúmnia, pàg. 127 

A casa de mercaders a Barcelona o València, perquè aprenguen de negosiar, pàg. 
134 

Ab assò, senyor Lúcio, vaja aqueixa mà més llaugera per mercè, perquè no sàpia a 
cruell, pàg. 136. 

Yo vull procurar de haver-les de qui les té y donar-les als procuradors de la ciutat 
perquè les tinguen en la casa del regiment tan guardades com merexen elles estar, pàg. 
141 

Yo tinch per imposible que vós me pugau dir cosa perquè jo’m dega aderir a crèurer 
que Tortosa sia la primera població edificada en Espanya, pàg. 143 

Posaren en guarda de ella tres-cens hòmens perquè lo enemich no lo ocupàs, pàg. 
151 

Ara donchs oyiu, per mercè, y perquè millor me entengau, pendré l’aygua un poch 
alta, pàg. 156 

Totavia os diré alguns exemples de coses semblants perquè conegau que ja és estat y 
no tingut per mal, pàg. 170. 

Ni assí la pesadilla de aquells dos gèneros de salvatgines importunes que són llops y 
raboses, perquè no·s perda cuydado de guardar los bestiars y les gallines, pàg. 196 

Especular com són uns pobles grans sens de si tenir fonament perquè deguen ésser-
ho, pàg. 200 

 

 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1029

Constitutions y altres drets de Cathalvnya compilats en virtvt del cap. de 
cort XXIIII de las Corts per la S. E. y Reyal Maiestat del rey don Philip 

nostre senyor celebradas en la vila de Montso any M.D.lxxxv, 3 volums, 
Deputats del General de Cathalunya, Barcelona. 

Volum I 
 
per a             119 per a que. 30 per+S.N.+a+inf 1  
per+inf. causal 61 per+inf. final 43 per+inf. de dest. 222 per+inf.d’immediatesa 1
per+inf. acció no feta 1 per+inf. depenent d’un preu 14   

per tal com 1 per ço com           15 per ço car 6 per tal car 2
per ço 336 per raó de 87 per qui 49 ço perque relatiu 1
per què relatiu A.nom 8 per què relatiu A.orac. 5 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 2
per què causal 91 per què final 54 per + rel.comp. 66  
Per tal que 25 per ço que           3 per tant 41  
per tostemps 56 per null temps 1 Si per aventura 16 per altres valors 5.017

 

? Es neceffari per la salut corporal,  183 

 
Lo salari dels inquisidors, per las conftitutions de las celebres Corts paffadas tatxat, 

per sou, e per liura, fegons los falaris, e emoluments, pàg. 128 

per + SN + a + infinitiu 

Ordenam, que lo notari qui anira ab lo joue [...] no puxa rebre sino vn falari [...] per 
proteftar, o per deutes a cobrar, fins ara fon acoftumats de anar, pàg. 296 

 
119 per a 

per a benefactiu (9) 
Expedir letras opportunas pera noftre fanct Pare, y son ambaxador, pàg. 21 
Sia lícit, y permès lo port de dits pedrenyals, pera les persones de dit stament 

Militar, pàg. 57 

Fet aposento en lo dit palau pera·l loctinct genneral, pàg. 74 

Plau a fa Majeftat referuant se la nominatio faedora pera fi, pàg. 185 
Ni per altres officials reyals, ni de Barons, pera·l qui lo aportara, o tendra en fa 

cafa, pàg. 496 

La sobredita pena de deu anys de galera com dalt es dit pera·ls naturals dels regnes 
noftres, pàg. 497 

Regent la thezoreria acoftuma dar albara pera·l carceller, pàg. 514 
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Manant expedir letras, y prouisions neceflarias pera·ls dits Loctinents generals, pàg. 
323 

Manant effer expedidas letras executorials, y prouisions neceftarias pera·ls 
loctinents gennerals, pàg. 324 

 

per a destinació (53) 
 

En dita tercera sala se tracten tant solament las causas ciuils de la tercera inftantia, 
y que pera las causas criminals fe creen tres jutges de cort, pàg. 81 

Que pera dita tercera sala nos façam electio dels doctors quens parra mes conuenir, 
pàg. 82 

Fins vuy fon eftats del dit Consell criminal, fi seran affumpts pera dita tercera sala, 
pàg. 82 

Algun altre bon doctor en loc de dit asseffor, bo, e sufficient pera tal offici, pàg. 103 

En cas que no·y hagués en dita vegueria personas hàbils pera jutges de taula, pàg. 
131 

Sien haguts ipso facto per inhàbils pera officis de deputats, e oïdors de comptes, pàg. 
134 

Molts miniftres, e officials pera dita Seca, pàg. 139 

Las reftants tres parts fe apliquen pera la obra de la dita torra, pàg. 144 
Altras defpesas de munitions necessarias pera la dita deffensio, pàg. 144 
No pugan pendre, demanar, ne hauer adzemblas, sino tant folamet pera la roba 151 
Si lo contrari fara, cayga en pena de priuatfo de son offici pera vn any, pàg. 179 
Concedefca tota jurisdictio eclefìaftica a dit Mcftre Scuela pera dit effecte,  185 

Que tot lo procés, de hont no sols ve molt dany a las parts, pero gran deftorb pera·ls 
jutges, pàg. 239 

Complida relatio del que es necessari, y conue relatar pera·l dit article, pàg. 249 

Que leuat dit arbitre fien prefigits a las parts dos mesos, pera·ls temps probatoris ab 
teftimonis, pàg. 257 

Vn, portell, o albello, per hont la aygua discorra pera·l vs de sas possessions, pàg. 
277 

Statuim, e ordenam, que los falaris deposats pera las sententias diffinitiuas nos 
pugan liurar, pàg. 290 

Per que es considerat, que axi conuindrie pera la expeditio de la juftìtia, pàg. 290 

Que en dit cas hajan de dexar vna terça de las tres terças pera la explicatio de major 
desliberatio, pàg. 290 

De gran temps enfa no volen anar defora, fi nols crexen lurs falaris, dient que dita 
tatxa nols bafta pera lur fuftentatio, pàg. 297 

Per no effer examinats dits secruans, fi son habils pera dit offici, y encara fi son de 
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tal edat pera tant gran carrec, pàg. 304 
Que los dits fcriuents fien examinats, fi seran pera tal carrec, pàg. 304 
Que no pugan tenir procuras algunas pera plets, pàg. 304 
Ordenam, que no fie tret del dit Principat de Cathalunya lenyam de qualseuol 

manera fie bo pera qualseuol vexell, fots pena de mil ducats, pàg. 331 

Entès emperò, que pera vexells de fa Majeftat fe puga traure, y entès lo demuntdit 
lenyam, pera arbres, entenas, rems, medicos, cloenda larga pera naus, o galeras, e no 
en altra fufta ques fa per edifici de cafas, pàg. 331 

Per effer estat tan gran lo gasto, fet, y que contínuament se fa, de fufta de pi pera la 
fabrica de las Galeras de vostra Majestay, pàg. 334 

La desliuratio de la oppreffio que dits Moros fant plaent encara a fa Altesa deputar 
pera capitans de ditas fues galeras, pàg. 341 

Sera al mes larg fins en sis milia ducats quifcun any, pera de aci a la conclusio de 
las primeras Corts, pàg. 341 

Statuim, y ordenam ab confentiment de la prefent Cort, que la legitima pera tots los 
fills, y fillas, encara que fien major numero de quatre, no fie sinó la quarta part dels 
bens del deffunct, pàg. 394 

Ningun inftrument, o partidas, abans de la data dela present fet, o fetas pera·ls dits 
bens fins al die de vuy, pàg. 399 

Que en ditas defpefas no fie tatxat falari pera·l relador, pàg. 414 

En los quals casos bafta pera·l interes dels dits tercers oppofants, pàg. 418 

COM algunas vcgadas fe fie vift, que per mudar lo juy, y preuenir impediments pera 
la executio de la juftitia, se fan lite pendente donations, pàg. 450 

COM fins aci fie vift, que las depositions dels delats son rebudas per jouens, e força 
ni ha de ignorants, e pera tal exercici infufficients, pàg. 458 

Lauors lo reebent la diffinitio, o remissio de aytal homey, de entrar en lo dit loc pera 
dos anys tant folament, pàg. 463 

Cosa tan conuenient, y necessaria pera·l seruey de Deu, pàg. 468 

Aquellas pera lur propria cultura fe aturaran, pàg. 476 

Arma proditoria, falfa, y no vtilofa pera la guerra, maligna, e indigna de nom de 
arma, pàg. 495 

Arma reprobada, proditoria y no vtil pera la guerra, pàg. 495 

Qui adobara dits canons, caxas, o panys pera dits arcabuffos pedrenyals curts, pàg. 
497 

Passats los dits dos anys fabricaran de nou pany, cano, caxa, o clau pera qualfeuol 
arcabus pedrenyal, pàg. 497 

Tambe los qui adobaran cano, caxa, o pany pera·ls dits arcabuflbs pedrenyals, pàg. 
497 

Que fie passat lo temps de dos mesos pera·ls curts, y de dos anys pera·ls de tres 
palms, o mes, pàg. 497 
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Fetas tan fanctas, y juftas ordinations, y prohibitions pera·l be, y quietut de aqueft 
Principat, pàg. 497 

Las penas fobreditas, incidescan en pena de defterro del present Principat, y 
Comtats, pera tres anys, pàg. 497 

Causa que ja pera vuy nos troban ftors en lo Principat de Cathalunya, pàg. 500 

Incorrega en pena de galera pera sinc anys, pàg. 501 

Com fie molt juft, y cenuinga pera la admniftratio de la juftitia, pàg. 519 

Lo qual fonc concedit pera sis anys tantsolament, pàg. 583 

per a+ infinitiu impulsivofinal (5) 

Eftant fobre Rolamunda fels vingué a rendir T perquè lo mateix Francisco l’any 
abans hauia enuiat fon exercit ab lo Delfí son fill, pera pendre-li la uila de Perpinyà, 
Const, Genealogia, rei Carles, pàg. 39 

Solament demanam, e prenem, adzemblas de aquella ciutat, vila, o loc, pera portar 
la roba, pàg. 151 

Si la part conuenguda, o real en la primera comparitio confeffara lo deute, 
demanant dilatio pera pagar, pàg. 193 

Que feruescan al vs perquè fon dedicadas: e pera euitar frau dels miniftres [...] 
fupplican per tant los dits stamets a vostra Altefa, pàg. 337 

No han donat seguretat pera reftituir las ditas penyoras, pàg. 439 

 

per a+ infinitiu de destinació (52) 

Tenint de voftras perfonas letras, experientia, e integritat la fatisfactio, que pera fer 
la dita recopilatio, pàg. 4 

Primer a la part de qui fos interes, reftants empero inhabils pera obtenir, e régir 
offícis, pàg. 52 

Sie dada tant folament dilatio de trenta dies, pera prouar la qual haja de fer 
demanada, pàg. 61  

Que pera gastar aquestas mil lliuras, en tot, o en part, fe hage de anomenar vna 
divuytena, pàg. 57 

Per lo cap. xij. de la Cort de Montfó del any deu ordenada, pera continuar, e proueir 
quiscu en sa sala, pàg. 74 

Encara que lo de la galera sortesca son effecte, pera commodar lo aposento del 
Loctinent general, pàg. 74 

Dona supplicatio lo dimars per algun pobre pres, que efta mal pera morir, pàg. 74 
Los doctors de dita tercera fala fe hajan de junctar, pera fer, y decidir las causas de 

dita tercera inftantia, pàg. 81 

Las horas neceffàrias de mati, y apres dinar, pera proueir, y oir, son molt differidas, 
pàg. 84 

Si lo contrari faran, y de no poder effer dispenfats, pera regir, y exercir aquells, pàg. 
99 
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Hi haja en la vila de Perpinya loc deftinant, pera tenir lo Confell de la Gouernatio 
dels Comtats de Roffello y Cerdanya, pàg. 104 

Que haja de venir perfona de dits Comtats de Roffello, y Cerdanya, pera fer dita 
paraula, pàg. 107 

Terme de trenta dies al jutge de appells, pera expedir ditas causas de appellations, 
pàg. 132 

Solie effer guardat per tres perfonas per lo menys, que·y tenian pera guardar aquella 
marina, pàg. 145  

Hajan effer almenys quiscun die del consell al mati dins la prefo, ab los jutges de 
Cort, pera veure que occorrera en las causas dels pobrcs presos, pàg. 147 

Persona ab baftant poder, y plena authoritat, pera corregir, caftigar, y tenir ab la 
deguda disciplina fcholaftica als ftudiants, pàg. 184 

Puga tenir algutzir portant insignia, pera capturar, o arreftar, y fer.., pàg. 185 
Que dit algutzir no puga entrar en casa de algu dels poblats en dita ciutat de Leyda, 

pera perfeguir, y pendre algun ftudiant, pàg. 185 
A effecte que la denuntiatio fie terme exclusiu pera no poder mes inftruir lo procès, 

pàg. 190  

Y a las voltas los arbitres fen referuan temps pera rearbitrar, pàg. 190 
Ordenam, que durant lo temps retingut pera rearbitrar, nos puga fer executio alguna 

de la fententia arbitral, pàg. 190 
Se hagues de executar durant lo dit temps pera rearbitrar, y que en tot cas que las 

parts fien feculars, pàg. 190 

En fcrits, ab prefictio de terme de trenta dies, pera oppofar, o prouar folament 
aquellas exceptions, pàg. 191 

Que no·y ha necefsitat de ferse altra pera decidir, pàg. 224 
Que fie citada la perfona que fera legittima pera continuar la caufa, pàg. 225 

Vint dies pera dir, y allegar, y prouar lo que volran, pàg. 230 

Après dels dits tres dies, pera proueir en dits altercats, pàg. 230 
Lo temps que per conftitutions efta difpofat, y paffat lo termini pera darlos 

interrogatoris, pàg. 234  

Com demunt es dit en los articles de la causa principal pera prouar aquells, 
corregan ipso facto, pàg. 235 

Dos mesos, pera prouar, y hauer per prouat contra los actcs, pàg. 236 

Sels haja de concedir, y pera prouar lur intent, sels puga donar dilatio de altros dos 
mesos, pàg. 236 

Y se demana temps pera traurels, y produirlos, no fe li puga donar en manera alguna 
dìlatio, pàg. 240 

Si los reladors ampres no feyan deguda diligentia, pera venir a fententiar la causa, 
pàg. 248  

Que en la sala gran del palau Reyal se hajan adaptar locs pera tenir los fcriuans de 
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manament, pàg. 266 

E axi lo qui es posat en loc de ells, no te salari algu, pera declarar la diffinitiua 
sententia, pàg. 287 

Tenen las comissions pera rebre los teftimonis, pàg. 304 
Perque lo orde es medi molt principal pera miniftrar juftitia, pàg. 305 

De manera que lo poder fie fols pera rebre las fermas dels absents, pàg. 307 

Plau a fa Majeftat que no fien tretas ditas cofas del dit Principat, e Comtats, pera 
portar en Regnes eftranys fora de la Corona de Arago, pàg. 330 

Pugan traure forment, y ordis ab licentia de la Majeftat Reyal, o del meftre, o 
meftres portulans del Regne de Sicília, ab naus, e altres vexells, pera portar en 
Cathalunya, y no en altra part, pàg. 331 

Grandifsìma la treta que fes feta, y fa de aquella dels presents Principat, y Comtats 
en parts estranyas, pera obrar, pàg. 334 

Que los bestiars dels habitants en lo Principn de Cathalunya, Rosscllo, y Cerdanya 
no pugan ester trets de Cathalunya, ni dels dits Comtats pera tonres fora de aquella, 
pàg. 338 

Corregan ipso jure a las ditas parts deu dies, del die de la ditas fupplicatio, pera dir, 
e allegar, y prouar lo que volran, pàg. 404 

Corregan los dits deu dies, axi mateix del die de la supplicatio, pera deduir, y 
allegar ab supplications, o cedulas, lo que volran, pàg. 404 

Los reftants dos mesos tinga lo relador pera expedir la caufa, pàg. 411 

Ab termini de tres dies, pera contradir, y apres dins tres dies lo notari haja de 
aportar lo procés al relador, pàg. 415 

Nos pugan trametre algutzirs, notaris, porters, o altres officials de Barcelona enfora, 
pera fer las tals executions, pàg. 420 

Que en ninguna manera pugan effer habilitats, ni difpenfats pera concorrer a officis 
de la Deputatio, pàg. 471 

Nos puga excufar, dient no tenir diners pera donar als porters, o comiffaris, pàg. 473 

Ab que no se·n puga approfitar pera criar, o tenir aquells, ans haja aquells lançar, e 
los ftors tornar al niu, pàg. 500 

Sì lo contrari fera fet, fien inhabils dits officials, y scriuans pera tenir tals offîcis, 
pàg. 516 

Tingan deu dies anpres de la enquefta, pera presentar lo reo, pàg. 517 

 
30 casos de la locució conjuntiva pera que 

La infidelitat que li havia comef a Jaume Rey de Mallorca y Conte de Roffelló son 
germà, donant pas al Rey de França, pera que pogués entrar en Catbalunya, 
Genealogia,  Alfons II, cognominat lo Franc 

Allí rebé embaxador del Papa e dels Reys de França,e de Inglaterra, pera que 
volgués libertar la persona de Carles d’en lou Rey de Napols,que fon pare havia pres, 
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Genealogia,  Alfons II, cognominat lo Franc 
Que de tot las personas elegidoras ne façan relatio a saMajcftat, pera que 

proucesca, lo que conuindra, pàg. 2  

Vna copia al Loctinent general de V. Majeftat, y altra als Deputats de Cathalunya, 
fïrmadas de ma propria de las personas eletas, pera que reften perpètuament 
recondidas en los Archius Reyal, pàg. 3 

Vos bauem nomenat, fegons que ab las presents, de noftra certa scientia y Reyal 
authoritat, deliberadament, y consulta vos nomenam, pera que, juntament ab laftres 
personas nomenadas per los del dit noftre Principat y Comtats, en un aftc de Cort 
deftas vltimas Corts façau la recopilatio, pàg. 4 

Donar letras y fauor que conuinga, pera que vinga la confirmatio de dita conftitutio, 
pàg. 22 

Tot lo que fera expedit, cada femmana, pera que los negotiants, fperant las 
consultas, y ferma de fa Majeftat, nos menjen per los hoftals quant tenen, pàg. 35 

Seran donadas als jutges de cort, pera ques lige en lo Confell, pàg. 74 

Enuiant copia auctentica del procès al Canceller, o Regent la Cancellaria de 
Cathalunya, a despesas de totas las dos parts, pera que lo integren al doctor de la 
Reyal Audientia, pàg. 107 

Memoria de aquells, la qual ab las intimas dega portar en casa de hu dels aduoeats 
de dits pobres, pera que faça la deffenfa que a ells conue: y perque millor façan fon 
offici, los, pàg. 149 

Forcen a reftituir las cofas pera que indegudament rebudas, a nos empero la punitio 
altra, fi alguna mercixeran, rcseruada, pàg. 150 

Haja de ferne fe a la Reyal Çancellaria, pera que li puga fer despedit lo priuilegi, 
pàg. 182 

Viura de la poca renda que vuy te, que no arriba a mil y quatrecents ducats, y en la 
dita vniucrsitat gencral, y ftudi se pugan assignar los salaris que cóue, pera que 
personas célèbres alli lijan en totas facultats, y fçientias, y eftiga ordenada ab virtuosa 
policia, pàg. 184 

Intercedesea ab fa Sanctedat, pera que en nom de la Dignitat, ab delegatio 
Apoftolica ad vniuersitatem caufarum, y tambe pleniffima, a supplicatio de voftra 
Majeftat impetradora, concedefca, pàg. 185 

Sie tornat lo procès al relador, pera que tinga cuftodia de la fèntèntia, pàg. 243 

Facilitar la intelligentia dels negocis ciuils ques tractan en la Reyal Audientia, y 
pera que la vna part y laltra mes punctualment puga saber las pretensions de fon 
aduersari, pàg. 250 

Sen faça vn altre mémorial, pera que de aquells caps en que seran tant solament 
discordes, se puga propofar lo dubte, pàg. 251 

Hajan de notificar aquella a las parts, pera que certificats de la veritat de tot lo fet, 
pàg. 251 

Concorrent en dita electio la major part de dit consell, pera que los dits elegits 
regonega, pàg. 273 
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De manamet qui per ell tindra carrée, donantli la sua part lin tocara, pera que se 
firme en dit libre, pàg. 306 

Fa Altesa ni donaria altras tantas, pera que extirpassen, y leuassen las molestias, 
pàg. 341 

Los termens fatals de las causas de appellatio fien ftatuits en fauor del appellant, 
pera que dins aquell puga deduir fa juftitia, pàg. 412 

Lo appellant fie obligat fer las degudas diligentias, pera que lo procès fie denuntiat, 
pàg. 412 

Que se haja de cometre, y pera que sentèntia se puga donar, pàg. 412 

Lo aduocat del reo, o altra perfona per ell nomenadora, pera que fi dit relador se 
obmetra alguna cofa, pàg. 459 

Informatio dels ladronicis per ells comesos, y junctament del nom, y cognom de cada 
hu de aquells, pera que conftant de eada hu de aquells delictes, nom, y cognom, pàg. 
468 

Corroborar la dita determinatio de Corts, y pera que ab mes preftesa fortesca lo fi, y 
effecte desijat, ftatuim, y ordenam, pàg. 468 

Alguns hoftalers abusant del fi pera que son inftituits, pàg. 501  
Perçò supplica la present Cort a voftra Majcftat, li placia perpetuarlo, pera que per 

tots temps fie la dispositio del dit capitol de Cort, pàg. 517  

Fent valer la dita penyora totas las quantitats, pera que seria obligat de tornar 
penyoras tinents, pàg. 581 

 
342 Per + infinitiu 

Per + infinitiu d’acció encara no feta (1) 
En axi, que aprés no refta per pagar cosa alguna per la sentència diffinitiua, pàg. 

287 

 
Per + infinitiu d’immediatesa (1) 
Fins que lo procés fie apunctat, y eftiga per votarse, pàg. 250 

 
Per + infinitiu expressant un preu (14) 

Exigia sinc fous per aconfellar lo official, pàg. 288 

Que de aquí auant per aconfellar de metre, o traure algú de la prefo, no fie rcs 
exhigit per algun jutge, o asseffor, pàg. 288 

Statuim, e atorgam, que nos, per infitituir veguer, no rebam preu, o preftec algun, 
pàg. 115 

Pofadas fien tenguts donarfe que per donar las ditas posadas no gosen pendrc, ni 
rebre alguns diners, pàg. 147 
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Si lo veguer de Barcclona. per elegir cap de guaytas, o lo balle noftre qualque fie de 
Cathalunya per elegir, e proueir, fegons lo tenor de la dita conftitutio, sotsballes, 
diners. o algu do, o munus reben, vltra doscents morabatins de or, pàg. 159 

Que per fer lo dit teftimoni no es eftant res donat, pàg. 237 

Per communicar aquell, no fien forçats a pagar algun salari, pàg. 244 

Trametre diners nombrants a las ditas naus, per pagar los nòlits, pàg. 335 

Portarà diners per pagar nòlits dels nauilis, pàg. 335 

Diners qui seruiran per pagar dits nòlits, pàg. 335 

Seran tramesos, o portats per pagar dits nòlits, pàg. 335 

Set milia liuras, per luir, e quitar,336 

Del qual deposit, com haura conpliment per fer paga, o fatisfaccio a la dita dona, 
pàg. 429 

 
Per + infinitiu causal (61) 

Com per no hauerse fet nominatio de perfonas, pàg. 2 
Com per no efferse obtingut lo beneplàcit de V: Majeftat, nos sia imprimida 
Per effer se perduda, ffegons se enten, pàg. 3 
Singularment preeleta, per effer vexell de puritat, e sacrari del Sanct Spirit, 
Moltas perfonas eftrangeras, per fer frau a la conftitutio, pàg. 21 
E per fer frau a dita coftitutio, o capitol de Cort, obtenen de voftra Majeftat, pàg. 21 

Differintlos a vegadas los de dit confell de Arago, per auerlos de confultar ab íà 
Majeftat, pàg. 35 

La procura, o poder spécial que de son principal tenen, per acceptar beneficis en 
vigor de dita gratia, pàg. 62 

Per experientia fe ha vift, que per effer los negocis axi ciuils, com criminals dels 
poblats en dits Principat, y Comtats molts, los dits doctors del dit Reyal Confell no 
poden, pàg. 79 

Com fins aci se sie vift, que per tardar de anar, se pert quasi vna hora de temps, pàg. 
85 

Cada fernmana en lo diuendres tingam perfonalment Audientia a las noftras gents, 
per tenir lus dret, de ço que expofaran deuant nos, pàg. 89 

Segueixfe moltas voltas, que per donar vexatio, las causas minimas se eucean en la 
Audientia Reyal, pàg. 89 

En cas de abfentia, o altre empatxament de aquells, per efpatxar ço que al offici dels 
Secretaris fe pertany, no dejan, e puxen per fi, ne per altre segellar, pàg. 95 

Per obuiar al abus dels fecretaris, qui defpatxan moltas maneras de negocis, [...] 
fupplicam a voftra Altefa, li placia eftatuir, pàg. 99 

Inconuenient es, que lo affeffor del Portant veus de general Gouernador en lo 
Principat de Cathalunya fie del Reyal Confell, per hauer de anar ab lo dit Portant veus 
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de general Gouernador, pàg. 103 

Moltas maliciosas perfonas, per diffugir lo judici dels regidors, nan recorregùt als 
Deputats, pàg. 137 

Perço, per proueir a tals inconucnients, fupplica la dita Cort a voftra Majeftat, li 
placia ftatuir, pàg. 137 

En lo fer de aquells se abusa, per no fer los tant lefts com en França, pàg. 137 

Que los Officis fien commanats a nadius, y naturals de la terra, es en evident perill, 
per esser dits Officis de tant importantia, pàg. 139 

Per no eftar ab guarda, y prouifio deguda la torra situada en las illas flas Medas, 
pàg. 144 

Pensant dits nauegants, y caminants, que la cofta sie fegura, per no veure que dita 
torra fenyala fuftas, fon decebuts, pàg. 145 

Y per no hauer-hi sino vn aduocat. y vn procurador de pobres, pàg. 148 

Per effer eftats preuinguts per altres pobres en las mateixas causas, pàg. 148 

Per proueir a la indennitat del Principat de Cathalunya, e fugir los perills quis 
porien feguir, prometem, pàg. 163 

Per proueir a la indennitat del Principat de Cathalunya, pàg. 164 

Per proueir, a que no fien fetas relations falças, [...] ftatuim e ordenam, pàg. 167 

Li placia ftatuir, y ordenar, que per leuar dits inconuenients, pàg. 167 

Ab los notaris dels negocis criminals, per tractarfe de major prejudici, se requereix 
major sufficientia, pàg. 182 

Infamia als notaris, y art de notaria, per esser fetas ditas commiffions a perfonas 
eletas, pàg. 182 

Com encara per hauer a proseguir las caufas en la Reyal Audientia, pàg. 216 

Tambe als officials dels Baros, per hauer conftat no hauer-hi qualitat, pàg. 225 

A la exaltatio de la honor de Dcu, e dels sancts, e obferuatio de aquella son mes 
obligats, per esser ells de las ouellas de Iesu Chrift guardians, pàg. 262 

COM la experientia haja moftrat, que per no tenir las rieras, recs madrals, agullas, 
pàg. 273 

Axi en la salut corporal, per eftar ditas ayguas reprefas, mortas, e infectas, com 
encara per dexarse de conrear moltas terras, pàg. 273 

Los poblats en aquellas apenas troban que mcnjar, per fer molt luny de mar, pàg. 
278 

Redundan molts grans danys, per no saber en poder de quins notarif trobará, pàg. 
305 

Per quant, per scriure los proccssos de las caufas ques portan en la Reyal Audientia, 
y en altras corts perfonas inhabils en art de notaria fe segucxcn grans inconuenients, y 
danys a las parts, pàg. 306 

Per excusar los inconuenients, danys, y fraus ques feguexen, per rebre los notaris 
subftituts dels scriuans de manament, pàg. 306 
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Per quant experientia euidentment ha moftrat que per descuyts, o negligentias dels 
feriuans de manament, es a saber, per no assiftir ells, y tenir las mans, com son 
obligats, pàg. 307 

Donar quexa dels exceffos, y extortions los son eftadas fetas, per anar dits notaris 
latitant, pàg. 307 

Per defferir al ftament militar, y a la authoritat de aquell, pàg. 313 

Per esser deutor de aquella vniuersitat li fan punt, y ne trauen vn altre, de hont se 
seguexen en tots los veins, y poblats en aquella vniuersitat grans passions, y rancors de 
animo, per pretendre lo extret, que li han fet agraui, pàg. 313 

Per effer estat tan gran lo gasto, fet, y que continuament se fa de fufta de pi, pàg. 334 

Fa homenatge per esmena dalcun excés, com es, per hauer ocis lo parc daquell a qui 
ha fet homenatge, pàg. 364 

Per no fer inuentari al temps que accepta la heretat, pert lo dret, pàg. 395 

Per no effer voftra Majefiat, ni fon Loctinent general, pàg. 420 

Per relleuar los poblats del present Principat de moltas defpefàs ques fan, per 
hauerfè de continuar las obligations de scriptura de terç, pàg. 436 

Per effer lo crim de fals molt déteftable ftatuim, e ordenam, que los teftimpnis qui 
deposaran falfament, pàg. 465 

Per haucr acullit en fa casa, o donat a menjar a bandolers, o faltejadors de camins, 
pàg. 474 

Plau a fa Majeftat que per hauer donat a menjar a bandolers, ningu fie pres sens 
prouisio de jutge, pàg. 474 

Grans penas, las quals per effer maffa greus foren moderadas, pàg. 481 

Per effer molts en nombre, pàg. 492 

Per tenir los paftors, y majorals beftiar propri apartat del beftiar de sos amos, o 
mefclat ab aquell, se segucxen molts mals, pàg. 499 

Nos troban ftors en lo Principat de Cathalunya, [...] per hauer fet deftruir, y perdre 
los agres de aquells, pàg. 500 

 

Per + infinitiu de destinació (222) 

Per pagar los càrrecs de lurs beneficis. Plau a fa Altefa que fie seruat dit capitol de 
Cort, pàg. 17 

Haja de pendre de poder del jutge ecclesiaftic, per exigir li la depoíìtio en alguna 
cafa honefta, pàg. 18 

E per tolre, e ceffar los dits inconuenients, danys, e fcandols, debats, e prejudicis de 
aquen feguits, e feguidors, e a fatiffer a la indennitat del benefici public, fien eftadas ab 
grans Consells, pàg. 18 

Tranflatio, per proueir de aquellas, pàg. 20 
Per dar los fruyts an aquell, y no a altri: e lo dit sequeftre no goze, ni presumesca, 

pàg. 22 
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Per obtenir dits beneficis, no hauran consentida alguna pensio, ni reseruatio de 
fruyts, pàg. 26 

Denegada a aquells licèntia de entrar, e per fcrutar tots, e fengles locs secrets, pàg. 
33 

Anar ahont fa Majcftat, y son confell de Arago efta, axi per demanar algunas 
gratias, com encara per algunas cofas de juftitia, [...] no poden hauer la respofta dels 
memorials que·ls donan,  35 

Seran eftats elets, e triats, per consellar contínuament en los actes secrets, pàg. 41 

Lo temps que commodament aura meneftcr, per tornar a fa casa, pàg. 60 

Secretaris, qui reben lo dret del fegell, principalment per quitar los dits feriuans 
impofat, hajan, pàg. 68 

Per continuar, decisir, e exequir las caufas començadas, e que de nou no fe ni pugan 
començar [...] que en alguna ciutat, vila, o loc nos començ celebrar Audientia, tro a 
tant que fie entrat dins los termens de aquella, pàg. 71 

Presidirà en la dita Audientia, per oir los aduocats, pàg. 71 

Vila, o loc, ahon fe celebrara la Reyal Audientia, per perseguir, y pendre malfactors, 
pàg. 72 

Sien fetas fabricar dues salas fuffìcients, de bona largaria, y amplaria, per tenir la 
dita Audientia, pàg. 73 

Exint lo Rey, o fon Primogènit de alguna ciutat, vila, o loc del Principat de 
Cathalunya, a hont fe celebrarà la Audientia per anar a altra ciutat, vila, o loc, pàg. 73 

Apres del jorn que ell fera exit deia vegueria no pus auant, per continuar, y exiquir 
las caufas començadas, pàg. 73 

Com fie loc mes couenient, per poder los doctors del dit Consell Reyal mes 
expedidament proueir, pàg. 73 

Per acabar aquell, fins en summa de sis mil liuras, vltra lo preu delas casas, pàg. 74 

Per leuar differentîas, pàg. 75 

Las dos salas de la Reyal Audientia ciuil se hajan de juntar, per tractar, y expedir 
las causas, pàg. 75 

Encara mes ftatuim, e ordenan per esquiuar malitias, e maleuolentias, que almenys 
quiscun mes, pàg. 77 

Perço, per donar orde a la expeditio de las causas, pàg. 79 

Han de reftar en la Reyal AudientÌa, per conexer, y decidir las caufas ciuils, pàg. 80 

E per donar orde a la conexença, y expeditio de ditas causas criminals, pàg. 84 

Per donar bon orde a la expeditîo de las causas, pàg. 84 

Tenir-lo vbert fins a las tres horas, per proueir, y oir las parts, pàg. 85 

Per obuiar al abus dels fecretaris, qui defpatxan moltas maneras de negocis, pàg. 99 

Que per aço de nou hajan oir sententia de excommunicatio, per remediar dits 
abusos, pàg. 100 

Y fi lo qui serà affeffor serà anpres proueit per entrar en lo dit Reyal Confell, pàg. 
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103 

Per ço per lleuar dits abuses ftatuim, y ordenam, que de aqui al deuant, pàg. 107 

Que acerca de ditas cofas, y per tenir, y seruar aquellas, ne hajan preftar quifcu dels 
aduoeats fifcals qui ara fon, y per auant feran, fagrament, pàg. 110 

La vexella tota, que per menjar, e per beure, o en altra manera aquell condenat 
haura feruit, en la prefo, pàg. 111 

No venir en las corts, per oir los litigants, e adminiftrar juftitia, pàg. 117 

Sien  tenguts de anar en las corts, per adminiftrar juftitia, pàg. 117 

Quiscun any elegiam dos fauis, per decisir, e determinar las appellations, pàg. 121 

Hu en la ciutat de Barcelona, e l’altre en la ciutat de Leyda, per determinar las 
appellations per los demunt dits fetas, pàg. 124 

En la vcgueria de Camprodon no·y ha cauallcrs, ni doctors, per effer jutges, de 
taula, pàg. 131 

Molts inexperts en art de monedaria, per fugir a la correctio, e jurisdictio dels 
ordinaris, han procuradas exeptions, pàg. 138 

Molts fens fàber, ni entendre cofa de monedaria, o feca, fe fan officials de la feca, o 
de la cort dels alcaldes, fols per eximirfe de la jurifdictio ordinaria, pàg. 139 

Deffenentlos los alcayts, e loctinent de aquells, offenent, e difponentfe per offendre 
los dits ordinaris, pàg. 142 

Altrament sapian, en quinas mars se troban, e per obuiar que no se perdan alguns 
vexells, fegons que en lo paffat se son molts perduts, pàg. 144 

Hauent fa Majcftat loc commodo per apofentar los soldats, y gent de guerra, pàg. 
145 

Commodo per apofentar dits soldats, pàg. 145 

Per donar bon orde a la expeditio de las causas dels pobres prefos, pàg. 149 

Per donar bon orde a la expeditio de las causas dels pobres prefos, ftatuim, y 
ordenam, pàg. 149 

Qui per obtenir offici de jurisdictio diners dara o preftara, pàg. 155 

Qualseuol official, o perfona, per obtenir algu offici de jurisdictio dins lo Princinat 
de Cathalunya 156 

Per proucir a moltas extorsions, ques fan per los officials, y miniftres de las corts, 
pàg. 161 

Per leuar los grans abusos, y extorsions que fan los algutzirs, y conmiffaris noftres, 
pàg. 176 

Per posar en major pau, y tranquillitat lo present Principat de Cathalunya, pàg. 177 

Las guardas posadas per fer firrnar ditas treuas, pàg. 177 

Supplicatio, per euocar caufa a la Regia Audientia, pàg. 178 

Per euitar suspitions ordenam, pàg. 178 

Perço, per leuar dits abusos, fupplica la present Cort a voftra Majeftat, pàg. 179 
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Las commiffions fetas en lo cap de la vegueria, per examinar los qui volen esser 
notaris, 

Per proueir a molts defordens, que ses vift son estats fets per molts bomens jouens, 
qui per jugar, e altras caufas deshoneftas han manleuats violaris, pàg. 187 

Puga hauer recors a nos, o noftres successors essent fora del dit Principat, per 
obtenir comissió dins lo dit Principat, pàg. 197 

Haja effer trames a la Audientia Reyal dins quinze dies, e lo jutge de graduatio per 
colligir dit procès, pàg. 198 

Cinquanta liuras Barcelonefàs, las quals pagaren per obtenir dit priuilegi, pàg. 199 

Per proueir a alguns impediments procurats per alguns officials Reyals, pàg. 205 

Per tolre suspitas entre los litigants ftatuim, e ordenam, pàg. 207 

Offerta de vniuersitats, collegis, o singulars perfonas per aconfellar, patrocinar, e 
aduocar en secret a aquells, pàg. 209 

Pensions, y promesas, o offertas per aconfellar, patrocinar, pàg. 209 

E per leuar total suspita de subornatio, pàg. 209 

E per leuar axi mateix occasio de extorsios, pàg. 209 

Per tolre las diuersitats de opinions fon en Cathalunya, pàg. 209 

Dir los lur parer, per discutir, y descubrir la veritat, pàg. 210 

Souint se esdeue, que las parts litigants, per impedir algu dels doctors de la Re yal 
Audicntia, que no pugan votar, pàg. 210 

Perço per obuiar a semblants cauthelas ftatuim, y ordenam, pàg. 210 

Se veja fi ha declarat, dins lo temps a ell prefigit per declarar en ditas caufas, pàg. 
212 

Per incidir en caufas ciuils, pàg. 212 

Com per traure algunas causes dependents de fets, e actes mercantiuols, pàg. 215 

Per proueir al abus ques fa de las euoeations de causas, pàg. 215 

per abreuiar los plets en las causas que ciuils, era eftant ordenat, com a acte, pàg. 
218 

Per cuitar a las parts de defpcfas, y que los doctors de la Reyal Audientia no fe 
occupen en causas de poca importantia, pàg. 220 

Plau a fa Majeftat que los ordinaris denuntien los proceffos, per monftrar que se ha 
conclos en aquells en las causas de primera infantia, pàg. 221 

Perço per refecar, y extirpar plets, e obuiar a malitias, pàg. 224 

Que la part citada puga hauer aquells authentics sils volra, per reportar los deuant 
lo fuperior, pàg. 225 

Per impedir la executio de la dita sentétia, la mateixa part ab letras generals feya 
inhibir los dits officials, pàg. 225 

DE EXCEPTIONS PER IMPEDIR LO INGRES DE LA LITE [pleit], pàg. 227 

Si lo reo tindra altras exceptions per impedir lo ingrés de la caufa, pàg. 229 
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Vint dies pera dir, y allegar, y prouar lo que volran sobre dits altercats, e tres dies al 
notari, per aportar après dels dits vint dies lo procés al relador, pàg. 230 

Haja a demanar dita dilatio çompetent per aprouar, pàg. 232 

Haja semblant temps per donar interrogatoris, fegons es eftant dit en lo reo, pàg. 
232 

Termini de dos mesos donat per inftruir lo proces, pàg. 233 

Que los terminis [...] donats axi al actor com al reo, axi per donar la demanda, pàg. 
234 

Com per objectar, y corroborar los dits, y perfonas dels teftimonis, y produir actes, y 
scripturas, pàg. 234 

Per poder traure actes fens minifteri, ni prouisio de jutge, pàg. 234 

Per cada vna de las parts fe donaran, per lcuar la impertinentia de ells, pàg. 235 

Que los articles per objectar, o corroborar las perfonas, o depositions dels 
teftimonis respectiuament, fe hajan de donar en scrits, pàg. 235 

Per donar major termini, faluo en las caufas, en las quals aparegues,235 

Sobre objectes, y abonos per inftruir lo procés, pàg. 236 

Donat, y prefigit per inftruir lo procès, pàg. 236 

Inftrumets produits, y coroborar respectiuament dins lo temps per inftruir, pàg. 236 

Vn mes per objectar, y prouar, pàg. 236 

Los poders dels procuradors fe hajan de infertar en lo procés per fubftantiar aquell, 
pàg. 240 

Los jutges, per obuiar a tants notables danys, y dispendis de las parts, pàg. 244 

Se aportara alrelador per fer la relatio, pàg. 247 

Affignarlos die per oir los aduocats, pàg. 250 

Per facilitar la intelligentia dels negocis ciuils ques tractan en la Reyal Audientia, y 
pera que la vna part y laltra, pàg. 250 

Perço per abreuiar los plets, y facilitar la expeditio de las caufas, y tambe per 
releuar a las parts de las defpefas, pàg. 253   

A effecte que la denuntiatio fie terme exclusiu, per no poder mes inftruir lo proccs, 
pàg. 255 

Per inftruir ab actes, y altrc qualseuol gencro de prouas, y que fie leuat tot arbitre al 
relador, pàg. 257 

Sie obligat de bcns propris a las despefas que lo Thczorer naura fet, per enuiar a 
fercar los tals teftimonis, pàg. 260 

Los altercats sobre exceptions per impedir lo ingres de la caufa, pàg. 261 

Los qui de vn cap o altre del pre fent Principat, y Comtats de Rosselló y Cerdanya fe 
troban en Barcelona, per proseguir los plets que tenen en la Reyal Audientia, pàg. 264 

Per euitar los molts danys, que los poblats en dits Principat, y Comtats fins aci ne há 
patits, pàg. 271 
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E qui amagadament ho fara per regar, compona al Princep tres onces de or per 
cafcuna vegada, pàg. 272 

La faena que fera necessaria per fer dits exaucs, pàg. 274 

E per quant per fer dits exaucs, y reparos de camins, fcrà menefter molts diners, pàg. 
274 

Axi per no concribuir en los vintens, o quarantents, que per la fabrîca dels exaucs, o 
reparos de camins fera eftats imposats, pàg. 275 

Statuìm, que per donar la dita fentëtia sobre violari, o cenfal mort de mil fous, pàg. 
285 

Per confellar, o pronuntiar absolution condemnatio de algun de lat de crim, alguna 
cofa rebre no gos en alguna manera, pàg. 285 

Los diners que proceiran de vendas de bens, per diftribuir entre crecdors, pàg. 291 

COM sie fora de tota raho, y juftitia, que per fer los jutges ignorants, las parts fien 
vexadas, pàg. 291 

Y per fupplir a lur ignorantia, no volen proueir, o fententiar en algunas caufas, pàg. 
291 

E manaments en letras appofar, per fcriure, ediftar aquellas letras, pàg. 292 

Que vaja fora las ciutats, o vilas, o locs, hont lo creedor fera domiciliant, per 
demanar los deutes de son scnyor, pàg. 296 

En las veguerias, en las quals procuradors de drapers, o d’altres per proteftar, o per 
deutes a cobrar, fins ara fon acoftumats de anar, pàg. 296 

Que fie feta la sala del palau Reyal, per eftar alli los notaris de las caufas ciuils, 
pàg. 305 

Per excusar los inconuenients, danys, y fraus ques feguexen, per rebre los notaris 
subftituts dels scriuans de manament, pàg. 306 

Per tant, per obuiar a tants grans danys, pàg. 307 

Per defferir al ftament militar, pàg. 313 

Ne portar draps alguns eftrangers, [...] en qualseuol part de aquell, per vendre a tall, 
o per fer-se·n veftiduras, pàg. 315 

Encontinent la compra tota, per poder-la tornar vendre per mes preu, pàg. 325 

Per levar los molts, y notables inconuenicts que resultan de hauer-hi diucrsitat de 
pesos, pàg. 325 

Sens empero sperar lo termini, o torn per expedir aquellas, pàg. 329 

Priuilegi es disposant, e ordcnat, y per effectuar lo sobredit, manar expedir las 
letras, pàg. 331 

Vift que per remediar aquelles haurien recórrer a Barcelona, pàg. 333 

Per obuiar als defordens, y vesations del dit loctinent, y miniftres feus, li placia 
ftatuir, pàg. 333 

Tants com ni haura meneffer, per fobrar-hi dita quantitat de luitio, pàg. 336 

Se exigiran los dits drets, per squiuar fraus, pàg. 337 
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Proueir, per squiuar frau, pàg. 337 

Per conuidar los estampers, en estampar molts libres en lo Principat, pàg. 338 

Que feruesca per reuelar dit General de dit carrec, pàg. 341 

Per obviar als grans abusos, que fan los notaris en algunas parts de Cathalunya, 
pàg. 377 

Per confervar lur dret, e fadiga per retenir tantfolament, pàg. 378 

Preuenguts per lur fenyor, venien a poblar, per habitar, e eftar aqui continuament en 
las ciutats, pàg. 381 

E fi los fenyors semblants mcnaffas faran, per empatxar las vendas faedoras dels 
bens, pàg. 382 

Placia ftatuir, y ordenar, que per ferse caualler algu dels vaffalls feudataris, e 
terraftinents, pàg. 383 

Per fer foltar algus diners los son eftats deposats en la taula de Barcelona, pàg. 385 

Mateixa conftitutio, per leuar tot dubte que poria occorrer sobre la hypotheca,390 

Per leuar tot dubte, fi lo hereu grauat, pàg. 392 

Per leuar, e remoure plets, e queftions, pàg. 398 

Declaratio feta sobre de las exceptions per impedir lo ingres de la caufa, pàg. 404 

Al notari los tres dies per aportar lo procès al relador, pàg. 404 

Sinc dies anpres feguents al dit relador per declarar en dita caufa, pàg. 405 

Per abreuiar plets, e defpefas de aquells esquiuar, ftatuim, pàg. 407 

Per tolre vexations, pàg. 408 

Per perturbar aquella, y allargar la despeditio de la caufa, pàg. 410 

Assignatio feta per publicar teftimonis, pàg. 413 

Per levar los abufos que tots jorns clarament se monstran, pàg. 414 

De execvtio de sententias, y cavtio preftadora per obtenir aquella, pàg. 416 

E aço per releuar las parts de defpefas, pàg. 417 

Ab tot que per obuiar a dita cauillatio, pàg. 419 

Per releuar a las parts condempnadas de excefsiuas defpefas, pàg. 420 

Prompta executio de aquells, per tolre tot embarc, pàg. 420 

Poder-hi entrar per fer la executio en cas de paga, pàg. 423 

No fie acoftumat official Reyal entrar per fer tals exécutions, pàg. 423 

Sera requeft per anar a fer la execirtio, al loc, o territori hon se deura fer, pàg. 434 

Per obuiar als abusos ques fan en los Comtats de Roffello, pàg. 434 

Per relleuar los poblats del present Principat de moltas defpefàs ques fan, per 
hauer-fe de continuar las obligations de scriptura de terç, pàg. 436 

A las voltas romanen en poder del miffatge, per no hauer-ne de donar compte, pàg. 
439 
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Per proueir als incouenients, y danys que han resultat, pàg. 440 

Y per offuscar aquellas fe procuran, y admeten moltas cauillations, pàg. 440 

Effent caufas fummarias, per poderse retenir ditas pecunias, pàg. 440 

Puxan regir perfonalment aquells de qui feran las notarias, o las fcriuanias, o tenir 
aqui per regir lo offici de la fcriuania, pàg. 442 

Per proueir, e metre en degut orde tots los graus dels officis, pàg. 442 

Per leuar los defordens que molts ab potentia fan, pàg. 443 

Que refte inhabil per obtenir qualseuol beneficis, pàg. 444 

Com algunas vcgadas fe fie vift, que per mudar lo juy, y preuenir impediments pera 
la executio de la juftitia, se fan, pàg. 450 

Per tolre fraus que fouint fe cometen, pàg. 452 

Sera eftant pres de jurament per dir la veritat, pàg. 460 

Per lançar los ladres de Cathalunya, pàg. 467 

Per leuar totas danyofas cautelas, pàg. 469 

Sempre que lo Thezorer dira no tenir diners per fer executar las ditas fautorias, pàg. 
473 

Per euitar inconuenients, pàg. 477 

Per leuar alguns dubtcs que porien occorrcr, pàg. 482 

Traure los catius del present Principat [...] per portar aquells en França, pàg. 492 

Obtenen licentia dels officials Reyals, per anar negociant per lo present Principat, 
pàg. 494 

Per leuar lo abus que de algu temps ensa se fa, pàg. 498 

No sols donan mai recapte al beftiar de sos amos, per donar recapte al feu, pàg. 499 

Per proueir en lo desorde que de quiscun any se fa, en pendre, e robar los ous, pàg. 
500 

Tenen compte ab lo paffatger, y caminant, per poderlo robar, pàg. 502 

Pugan dit paers comparer en la Reyal Audientia, per allegar y prouar lo dit 
priuilegi, pàg. 510 

Mes en caftell per fer juftitia, pàg. 511 

Assignat temps per donar fas deffensas, pàg. 512 

Per obviar a las vexations ques porien fer als prefoners, pàg. 513 

Detenguts en las prefons Reyals de la present ciutat, y anpres per fatiffer a la part, o 
concordar-fe ab aquella, conue que fien soltats de ditas prefons, pàg. 514 

Si lo carceller, o guardas de la preso reufaran traure algun pobre pres, per parlar, e 
informar a son aduocat, pàg. 515 

Ordenam per euitar abusos que en los torments per variations se podrian seguir, que 
per variations no fie proceit a torments, fins que primer fie vift per la Audientia, pàg. 
520 
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Per tolre lo abus que en las cofas dejus fcritas, pàg. 524 

Aquells seran valits, e sufficients per impedir la dita apprehensio, pàg. 524 

Puga proccir per la cort a venditio dels bens, per pagar als creedors, pàg. 526 

Pero per leuar tota manera de difficuitat, y difputa, fupplican a voftra Majeftat, pàg. 
530 

Per releuar de aci auant los poblats del Principat de Cathalunya, pàg. 534 

Com hagueffen trencat homenatges, per no tenir ho ftatges, pàg. 538 

Encara com hagucffen trencats homenatges, per no tenir hoftatges, e totas altras 
penas de hofts fallidas, pàg. 538 

Sera citat, per pau, e per treua per dos dies complits, per firmar ab penyoras 
fufficients en propria perfona, pàg. 572 

 

Per + infinitiu impulsivofinal (43) 
Supplica humilment a voftra Majeftat, per proueir a las ditas cofas, y tornar aquellas 

a degut ftamet, fie á merce sua proueir, pàg. 19 
Perço, per proueir a tals abusos, supplican los dits tres ftaments del dit voftre 

Principat deCathalunya a voftra Majeftat, que li placia ftatuir, pàg. 21 
Perço, per proueir a tals abusos, supplican los dits tres ftaments del dit voftre 

Principat deCathalunya a voftra Majeftat, que li placia ftatuir, pàg. 21 
Per leuar lo abus qui·s fa dels guiatges, e approbats los capitols del Rey en Marti 

sobre aço difponents, ordenam, e ftatuim, pàg. 66 

Per donar expeditio a la juftitia, ftatuim, e ordenam, que, pàg. 71 

Per inquirir, colligir, referir, e ensemps ab los demuntdits votar totas las caufas 
criminals, pàg. 75 

Seguint los dits malfactors, per donar caftic a aquells, pàg. 142 

Per tolre vexations als subdits del senyor Rey, ftatuim, pàg. 169 

Ordenam, que [...] no fien desertas, per no euocarfe de nou a la Reyal Audientîa 
permutatio de President, o per expirar aquella, y que no·y haja nécessitant de euocar 
las causas, pàg. 218 

Per proueir a la comuna vtilitat, volem, atuim, e ordenam ab consentimét, e 
approbatio de la dita Cort, que de aci auant, [...] volem, atuim, e ordenam 224 

Statuim, y ordenam ab approbation confentiment de la present Cort, [...] que las 
exceptions declinatorias per impedir lo ingres, o progrès de la caufa se haja a deduir, 
pàg. 229 

Statuim, y ordenam ab approbation confentiment de la present Cort, que [...] per 
prouar, corregan trenta dies precifos, y peremptoris, pàg. 229 

Per differir dita caufa, no demana dita dilatio, pàg. 232 

Statuim, y ordenam per major expeditio de la juftitia, y per releuar las parts de 
treball, pàg. 256 
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Per tolre abufos ordenam, e ftatuim, que, pàg. 258 

Perço, per proueir a tal frau, y abus, ftatuim, pàg. 261 

Per proueir a la cuftodia dels proceffos de la Reyal Audientia, [...] ftatuim, e 
ordenam 265 

Per leuar abusos ftatuim y ordenam, pàg. 270 

Per refrenar la desordenada cobdicia dels fcriuas, [...] ftatuim, y ordenam 295 

Per remoure la gran confusio que y ha en la sala Reyal, [...] ftatuim, y ordenam, pàg. 
305 

Per levar los molts, y notables inconuenicts que resultan de hauer-hi diucrsitat de 
pesos, pàg. 325 

Mes auant, per prohibir que nos tragan roldors del present Principat, e per leuar la 
carestia del cuyram, statuïm, pàg. 339 

Ab consentiment de la dita Cort, per tolre tota materia de vagar, e tota dubitatio, 
ftatuim, pàg. 381 

Per obviar a alguns abufos qui en temps passats se son feguits, [...] ftatuim, pàg. 449 

Per obuiar a tota manera de softenir tafureria, declaram la conftitutio, pàg. 489 

En la present Cort per esquiuar tafureria per nos feta, e de nou ftatuim,  489 

Per proueir als defordes que moltas vegadas se fon seguits, per portar los Gascons 
balletas, e altras armas, ftatuim, pàg. 494 

Perço per euitar fernblants maleficis ftatuim, pàg. 502 

Pugan entrar en los camps, y proprietats agenas, per aprofitar-fe de las fpigas dels 
fplets que fon caygudas en terra, pàg. 502 

Per proueir als abufos, y extorsions que fan los carcellers, [...] ftatuim, y ordenam 
515 

Per pofar en degut orde las caufas criminals ftatuim, pàg. 519 

Ordenam per euitar abusos que en los torments per variations se podrian seguir, que 
per variations no fie proceit a torments, fins que primer fie vift per la Audientia, pàg. 
520 

Si algu moneda Barcelonefa haura falfada, o creada, o portada a algu per fondre, 
pàg. 569 

Per tolre aquefts abufos, [...] fem las feguents constitutions, pàg. 574 

 
 
 

160 perque 
perque impulsivofinal (54) 

Son eftadas collocadas, perque ab mes facilitat fe puga trobar, Genealogia dels 
comtes de Barcelona, pàg. 7 
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Cafa en vida de son germa a dit Martì son fill ab dona Maria, filla, y hereua de 
Federic Rey de Sicilia, e perque durant la menoredat de aquells quatre Barons fe 
alsaren ab lo Règne, encara que ab apellido folament de uicaris, pàg. 29 

Perque ab la noua impressió fe pugan insertar las conftitutions, y capítols de Cort, 
que en la present Cort sera, pàg. 3 

Anpres lo haja de tornar a son jutge ecclesiaftic, per quel tinga en la forma, que fins 
aci es acoftumat, pàg. 18 

E per que millor ditas cofas sien obseruadas, placia a voftra Altesa ftatuir, pàg. 26 

y per que pugan anar segurs per camins, pàg. 57 

E perque la expeditio de las caufas ciuils no cesse, pàg. 72 

Se haja de tenir, y celebrar en lo dit palau Reyal en lo ciuil, y perquè hi haja 
comodidat en lo criminal, pàg. 73 

E Perque millor puga effer proueit de perfonas habils, sufficients, pàg. 77 

E per que millor pugen,78 

Perque alli lo fisc Reyal, y las perfonas per riuadas pugan trobar tot lo quels conue, 
pàg. 99 

Perque millor fien expellits los delats, y mals homens, pàg. 103 

Per que puxa aquell deftrenyer, acuydare ell per part voftra, pàg. 116 

Y perquè en la execució no·y haja difficulrat, que requefts los alcaldes tragan los 
diis eftrangers dels dits officis, pàg. 139 

Vna lanterna la qual cascun vespre cremas en la summitat de la torra, perque los 
nauegants en temps de tempcftat, y altrament sapian, en quinas mars se troban, pàg. 
144 

Y perque millor façan fon offici, los ajuftan de salari, ço es a quiscu dels aduocats 
vint liuras, pàg. 149 

Recufan fcr poliffas y albarans de las rebudas, perque nos puga monftrar anpres la 
veritat, pàg. 161 

Moltas voltas prenc diners de la part altra, perque dexcn de fer las diligentias 
degudas, pàg. 178 

Perque no fie fet frau a dit capitol: y que en tals caufas en que hauran aduoeat, 
aconsellat, pàg. 209 

Perque la electio dels arbitres de las caufas de contentions se faça debitament, pàg. 
211 

Perque se puga faber com es raho, lo die que lo Cancellcr déclara en las caufas, 
pàg. 211 

 
Considerant lo gran numero de caufas que vuy eftan pendents en la Reyal Audientia, 

perque millor, y mes facilment fe pugan, com es raho, expedir, ftatuim, pàg. 220 

Ordenam, per que mes preft se puga cxpedir la juftitia, pàg. 223 

Perque ab aquexa dccrctatio se cntenga, que no·y ha necefsitant de ferse altra pera 
decidir, pàg. 224 
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Son lo major impediment que se offereix, per que las caufas duren en la Reyal 
Audientia per tant larc temps, pàg. 230 

Perque las horas, durant lo altcrcat sobre dit spoli, no corregan los temps, ni la part 
que haura spoliant fie oida, pàg. 231 

Perque los littifgants pugan faber en quin orde, y quant se han de fer las lurs caufas, 
pàg. 242 

Perque ab dita certificatoria del président los Deputats pugan faber, que lo salari de 
dita caufa, pàg. 243 

Perque los litigants pogueffen saber en quin orde, y quant fe han de fer ditas lurs 
caufas, pàg. 244 

Los dits Présidents tindran lurs audientias, perque fien manifefts a tots los litigants, 
pàg. 244 

E perque los originals processos nos pugan occultar, o perdre, ftatuim, y ordenam, 
pàg. 245 

Y amoftrat a las parts, perque fien aduertits dits scriuans de alguna cofa hi hauran 
ohmesa, pàg. 247 

Y perque juntament en vn mateix temps fe pugan expedir moltas caufas plenàrias en 
quiscuna sala, de aci auant no fie necefîari seruar lo orde, pàg. 248 

Attes que los dos procuradors fifcals de la Regia cort tenen poc fàlari, perque millor 
pugan be, y lealment exercir son offici, ftatuim, pàg. 282 

E perquè de aci auant nos pugan seguir altercations sobre dits salaris, pàg. 289 

Eletas per los Deputats, e plombats de plom ab alguna emprempta noua, perque fien 
coneguts, pàg. 317 

Supplican a voftra Majcftat, perque los poblats, e habitats en Cathalunya pugan 
effer proueits de dits forments, pàg. 331 

E perque aquells pugan nauegar es pugan fuftenir y augmentar, fupplica, pàg. 339 

Y perque lo General no senta tanta grauesa, supplican tambe, pàg. 341 

E aquell senyor qui demana, perque no fie tingut donar poftant del caftell, pàg. 354 

Aquella fie continuada en lo proces, y se proueesca ab continuatio de dies, perque 
no se haja de demanar, ni pueir altras assignatios, pàg. 401 

E per que las caufas pocas fien mes preft expedidas, pàg. 409 

Y per ques puga conexer, de quina qualitat es la prouisio interlocutoria, pàg. 413  

En la sententia nos donaua retentio a la part que fubcumbira per alguns drets, o 
quantitat: y perque aço haja millor effecte, pàg. 418 

Proueint a la necessaria obseruança de dit decret, y perque de aquella los Prelats 
nos poguessen excufar, pàg. 438 

Los haja de fer examinar encontinent, tota dilatio poftpofada, perque se veja fi hi ha 
diners, pàg. 473 

Sie publicada en tots los caps de las veguerias del present Principat, y Comtats de 
Roffello, y Cerdanya, perque ningu del contengut en ella puga ignorantia allegar, pàg. 
491 
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Perque ninguna excufa de ignoratia puga hauer en los qui tindran los dits arcabufos 
pedrenyals, pàg. 496 

E perque millor sie effectuan, e seruat lo present capitol, fie donada facultat a 
qualseuol perfona, 

E perque per audacia de peruerfos lo facrametal insolitament, e inconfultament, o 
inprouisa no fie conuocat, pàg. 506 

Que es tret a manleuta de vna cabra dels carcers, perque puga anar per la preso, y 
altra manleuta fora la preso, pàg. 516 

Perque los qui cometten delictes atroces, y perturban la republica fien punits, pàg. 
520 

Deuant lo jutge, per que puga pofarlo en preso, pàg. 531 

E perque aquestas corsas demuntditas major fermetat, e seguretat obtengan, pàg. 
553 

 
perque causal (91) 

Lo mata dins Barcelona en vn aplcc de cauallers, perque entenia que de altra 
manera no poguera cobrar lo Comtat que ere eftant de son pare, pàg. 9 

Perque lo dit fratricidi eftigue ocult algus anys, pàg. 16 

Donant li ab dit casament titol de Rey de Sicilia, perque la dita dona Isabel era 
tambe cridada y jurada per successora de dtt son germa, pàg. 33 

Perque lo mateix Francisco lany abans hauia enuiat fon exercit ab lo Delfi son fill, 
pera pendre li la uila de Perpinya, pàg. 39 

Per que no es raho, que dits Pabordres paguen vna matexa tatxa duas vegadas, pàg. 
16 

Per que manant ho axi V. Maieftat, conseruan la antiga confuetut, pàg. 16 

Per que los dits executorials nols férien consentits, pàg. 22 

Se fa frau als dits capitols de Cort, y a la Reyal Cancellaria, y fegcll, perque fe reben 
los fruyts sens traure executorials, pàg. 22 

Perque no fie fet receptacle de las cofas lejas, pàg. 33 
Juft empatxament, perque personalment no puxeffen venir a la dita Cort, pàg. 38 
E per que han fet contra los dits vfatges, conftitutions, e altres drets defus dits, fien 

tenguts, pàg. 50 

Perque los Militars, y Nobles en lo present Principat, y Comtats de Roffello, y 
Cerdanya son molestats en pagar les impositions, pàg. 56 

 per que fe dubta que ab voler provar lo matex en esdevenidor nos attentas fer 
semblant prohibitio, pàg. 57 

Atteses les coses predites, y perquè ab lo aparell necessari en les occasions de afsi al 
devant fe offeriran, pàg. 57 

Sen anas del loc, a hont residiria lo Virrey, perque en tal cas, no li dure lo guiatge, 
pàg. 60 
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Mas en los actes ecclefìaftics, per ques fan molts intruses, pàg. 61 

Perque del arbitre referuat al Loctinent general, en concedir ques façan liftas, fe ha 
feguit molt gran abus, pàg. 63 

La obra faedora fie feta a defpefas del general, a coneguda dels deputats del dit 
general, y oidors de comptes, y nou personas elegidoras per dits deputats, y oïdors de 
comptes, es a faber, tres de quiscun ftament, perquè nos façan obras fumptuosas, pàg. 
73 

Perque de poc tenps ença se fa vn abus, pàg. 74 

Y sis legian, (perque en la triga hi ha gran perill) fe proueiria encontinent, pàg. 74 

Las caufas que se han de tractar, ab las dos salas, per que ab molta  difficultat se 
ajufta, pàg. 75 

Per donar bon orde a la expeditîo de las caufas, y perque, no obrint los doctors a la 
Reyal Audietia a las horas neceffàrias de mati, pàg. 84 

Per que axi conue a la bona, y expedida adminiftrario a la jufticia, ftatuirn, pàg. 86 

Perque las caufas verbals, que dauat lo Cáceller, pàg. 90 

Encara que no exprimefcan la caufa, perque volen dit tranflat, pàg. 97 

Perque las parts litigants foftenen grans danys a caufa, pàg. 98 

Perque no es juft, que las parts fien vexadas ab tantas defpefas, pàg. 107 

Que fien los Miniftres de molta confiança, perquè no revelen los secrets,139 

Tambe perquè ab aquells no·y pot haver tanta seguretat en lo or, pàg. 139 

Perque pensant dits nauegants, y caminants, que la cofta sie fegura, per no veure 
que dita torra fenyala fuftas, fon decebuts, pàg. 145 

Y la caufa per que, a fi ques puga veure, y prouar, fi haura excedit la tatxa dels 
falaris, pàg. 161 

En alguna mancra nos deuia continuar, perque confirmants las ditas conftitutions 
parlants de prouifions de officials, pàg. 172 

No fon eftats en poder de vna perfona: e perque fe creu voftra majeftat no es eftat a 
ple informat, perque eftant los dits officis en poder de vna perfona los negocis del fifc 
no poden hauer bona expeditio  173 

Axi mateix, per que lo qui obte la aduocatio major acoftuma de anar per la vi1as, 
pàg. 173 

E per que poria esser, que en secret aduocassen, pàg. 208 

Descubrir la veritat, y juftitia, perque altrament moltas voltas poria vna caufa efler 
decisa, fens effer cntesa, pàg. 210 

Perque souint se esdeue, que las parts litigants, per impedir algu dels doctors de la 
Reyal Audicntia, que no pugan votar, pàg. 210 

Perque apar cosa de dret prohibida, que ningu puga juditar en caufa, pàg. 211 

Per que ab la dilatio de las caufas son los proceffos axi grans, e continuats, pàg. 218 

Perque fins assi se es guardat, que durat los dits altercats, y fins que aquells fien 
expedits, no corre los temps, pàg. 230 
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Si es recusant, aquell quil recusa diga, e proue, perque nol vol rebre:, pàg. 237 

La part del procés que volra produir, y lo effecte per lo qual exhibeix, per que la 
part contra qui fera feta dita producta [...] y lo jutge qui ha de mirar aquells fie cert de 
la intentio, o caufa per quin effecte aquells ha produit, y no fie obligat, pàg. 239 

Y lo matcix fe faça del reo, perque axi fe entendran millor los drets de las parts, pàg. 
240 

Perque la experientia del paffat ha moftrat, que la multiplicatio de supplications, y 
fcedulas que los aduocats fan en scrits, pàg. 253 

Perque per falta de defenfà lo pobre pres no haja de effer punit sens culpa, pàg. 259 

Perque pus facilment los pugan hauer, quant de ells haurcm mefter cofa alguna, pàg. 
265 

Per que los originals processos, e altras feripturas concernents dits actes, pàg. 266 

Que las ayguas pugan millor correr, perque las horas reften exaugadas, pàg. 272 

Per que es considerat, que axi conuindrie pera la expeditio de la juftìtia, pàg. 290 

Y perque la experientia monftra, que may, o tart se recorda algu, guanyada la caufa, 
pagar lo que es obligat, pàg. 291 

Son tatxats als scriuans, y altres officials de la cort, perque los negotiants per 
ignorantia no fien extorquits en sobrats salaris, pàg. 294 

E perques poria seguir, que los qui scriuen ab los scriuans de manament detindrien 
portar dits originals als jutges, pàg. 302 

Per que mancant hi vna de ditas fedulas, e, o cofas, la fententia es nulla, pàg. 303 

Gran dany, y dcfpefas de las parts litigants, perque lo proces fe ha de fer de nou, 
pàg. 303 

Perque fe fon vifts y se veuen quiscun die grans desordens, y abufos, pàg. 304 

Perfonas de molta confiança, per que ells son los que communa fent fcriuen los dits 
actes, pàg. 304 

Perque per experientia se es vift, que redunda molt gran dany als litigants, pàg. 305 

Perque lo orde es medi molt principal pera miniftrar juftitia, pàg. 305 

Pero, perque molts notaris de ditas caufas escriuen per altras parts fora la sala, pàg. 
305 

Pagat son deute, haja de fer extret de la bossa, perque no puga concorrer aquella 
vegada, pàg. 313 

Y perque en dits capitols de Cort no fe ha feta mentio del priuilegi, pàg. 324 

Ne lo feu lexar sens voluntat daquell senyor, perque per toftemps retenga el feu, pàg. 
359 

Que aquell conega fon fcnyor, complint las cofas demuntditas, perque de la 
contumelia per la qual deu esser punit, forçat lo senyor no conseguesca immunitat, pàg. 
361 

No pora lexant lo feu liberarfe del homenatgc, perque nol faça al senyor del feu, 
pàg. 370 
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Si lo fenyor deu fer batalla ab altre, perque algu vol prouar per batalla contra 
aquell fenyor que hauia cornes crim de lefa majeftat, pàg. 371 

Dits homens hajan a purgar fi mateix ab fagrament que no las han, ne han fet 
dolofament, perque no los han, e que no faben hont onras prometen, pàg. 381 

Prouar qui fon lurs hereus, y citar, y fer codempnar aquells, perque façan ditas 
soltas, pàg. 385 

Sapiats nos hauer feta la conftitutio de jusfctita, confell, e tractament haut de la 
noftra Cort, perque volem, e manam a vosaltres, que la dita conftitutio en lo libre de las 
voftras coftumas, pàg. 386 

E perquè conue que dita pragmàtica fie obferuada en lo Principat de Cathalunya, 
pàg. 394 

Qualfeuol dells aqui pertanga ftipulant, y acceptant, perque mes promptes fien en fer 
lo feruey a voftra Majeftat, pàg. 399 

Que ditas caufas son molt differidas, y perque es raho, que en lo fi, y effecte de la 
sentétia, que es la executio, fe done expedient, pàg. 401 

Pora demanar executio de la tal sentétia, o fìe perque nos haja supplicat de aquella, 
o perque fie preftada cautio, pàg. 401 

Fan grans despefàs, que a las vegadas muntan bona part del deute principal, perque 
van hi algutzirs, notari, y procurador, qui en tre tots reben multiplicats salaris, pàg. 417 

Perques veu per experietia, que donant los doctors de la Reyal Audientia, pàg. 418 

Y approuada la cautio, o per que la part no la haura impugnada, o perque per lo 
relador, y Reyal Audientia fera eftada approbada, pàg. 418 

Sens hauerfe de fer nou proces, ni recensir los teftimonis, per que lo tal criminos fie 
punit, pàg. 463 

Perque las letras de fautoria nos donen de vnas perfonas, delats gitats de pau, e 
treua, y no de altres, ftatuim, e ordenam, que lo aduoeat fiscal, pàg. 472 

Vn mes apres, que finidas las presents Corts, la Reyal Audientia fera ajuftada. E 
perque moltas vegadas nos troba la relatio de las ditas letras de fautoria prefentadas, 
que fie ftatuit, pàg. 473 

Perque algùnas vegadas se ha volgut dubtar; fi dita conftitutio de la Reyna dona 
Germana era expirada, pàg. 482 

Per que lo gran numero dels pedrenyals que al present hi ha en Cathalunya, qui son 
de tres palms, pàg. 498 

Alguna cofa aduerfa fer no presumefcá, perque de la forma del dit fàcramental, pàg. 
504 

Las prouisions, ordinations, o declarations fem fubfeguents. Perque aquella cosa 
que ftatuida es a falut de la cosa publica, pàg. 504 

Jurament per locmetent fe exigescan, per lo qual, sols, e sens inftruidor la caufa 
perque so emes es especifîcanient a aquells capitans, pàg. 506 

Anpres de hauer lo aportat dauant dit jutge, o asseffor, que no paffen primer sis dies, 
perque fi algu volra venir a fer inftantia contra lo dit pres, pàg. 510 
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Perque moltas voltas fes vift, que anpres de esser punit per lo Reyal Consell, que 
algu que efta pres fie desliurat, pàg. 514 

La dita compofitio, de la qual haja pagar lo notari, y miniftres de la cort, perque per 
auant fien toftemps mes diligents, pàg. 519 

Per que lo Regent la Thezoreria es negligent moltas voltas, pàg. 522 

Perço per major fauor del ftament ecclefiaftic fupplica la dita Cort a voftra Majcftat, 
perque del dit capitol fe ha abufat, no feruant aquell cn totas cofas, li placia manar 
obferuar lo dit capitol en tot, pàg. 584 

 
ço per que relatiu (1) 
Conseguefca ço per que la batalla feta fera, pàg. 445 

 
 

perque relatiu AO (5) 
Sen hajan de anar de la Reyal Cort, sens portarfen respofta del negoci, per que son 

alla anats, pàg. 35 

Com fi demanadas fossen daquell vassall, pus que carta publica daquen apareix feta, 
perques monftra quel dcmanant es senyor, pàg. 354 

Son tenguts los dits homens obeir en aytal cas al Rey, e no al Comte, car lo Rey 
appclla aquells, perquel Rcgne no fie fubjugat, o, no perda aytal terra, pàg. 368 

E altres, se transferexen en altras vilas, e locs, hon de tals carrecs son eximits. 
Perque la dita Cort humilment supplica voftra Altefa, fie merce voftra proueir, ftatuir, y 
ordenar, qlas ditas confuetuts, vsos, e praticas antiquats, e antiquades sien feruats 446 

Sens altre reclam, e inftantia a exigir, e leuar las ditas penas, perço com no han 
pagat die a diat. Perque fenyor demana, e fupplica la dita Cort, que penas algunas 
judicials en los dits contractes pofadas, pàg. 522 

 

perque relatiu AN (8) 
Posant los noms, y cognoms dels qui pagaran, y la raho per ques paga, pàg. 306 

Afí que feruescan al vs perquè fon dedicadas: e pera euitar frau dels miniftres, pàg. 
337 

Si negun vol desheretar fill, o filla, net, o neta, nomenadament los dcsheret, e diga la 
culpa per que los dcshereta, pàg. 394 

Per altre qualseuol empatxament de fet, per que lo censal fta, pàg. 423  

Lo dit jutge seglar haja de fer al ecclesiaftic relatio del impediment perque no se es 
poguda fer, pàg. 439 

Per quant de la dita conftitutio, fegons la mente perque fonc feta, fe ha molt abusant 
per lo paffat, pàg. 461 

Gitar, ne fer gitar, o traure a la presó, tro que lo deute cert perque fera prefa, 
realment, e de fet haja pagat a la part, pàg. 512 
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Que a la dita perfona no puxa effer feta remiffio del crim perque feria prefa, pàg. 
512 

 

perque interrogatiu indirecte (2) 
 Per que ab los notaris dels negocis criminals, per tractarfe de major prejudici, se 

requereix major sufficientia, pàg. 182 

Jutge dels reclams de la ciutat de Barcelona, per que sels dilatan las caufas als qui 
entenen cobrar dits deposits, pàg. 440 
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Antologia poètica Rector de Vallfogona, a cura d’Albert Rossic, Fundació 
Roger de Belfort, 1985. 

Comèdia famosa de la gloriosa verge i màrtir Santa Bàrbara a cura d’A. 
Massip i J.F. Massip, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 1987. 

Una obra en prosa del popular poeta Dr. Francesch Vicens Garcia, rector 
de Vallfogona, reimpresa de la única edició de 1622 i precedida d’un pròleg 
de n’Enrich Claudi Girbal, cronista de Girona, imprenta d’en Manel Llach, 

Ferreria Vella, 1882. 
Ocurrències valorades en aquests textos: 

 Ant. Com. Serm.  Ant. Com. Serm.  Ant. Com. Serm.  Ant. Com. Serm.

per a  47 47 25 per a que 6 5 2 per+S.N.+a+inf 0 0 0   

per+inf. causal 5 2 4 per+inf. final 8 10 1 per+inf. de dest. 22 19 0 per+inf.d’immediatesa 0 0 0

per+inf. d’acció no feta 0 0 0 per+inf. d’acció retribuïda 1 0 0 per de règim + infinitiu 2 2 0   

per tal com 0 0 0 per ço com  0 0 0 per ço car 0 0 0 per tal car 0 0 0

per ço 5 1 1 per raó de 0 0 0 per qui 4 5 1 ço perquè relatiu 0 0 0

per què relatiu A.nom. 0 0 0 per què relatiu A.orac. 0 0 0 per què interrog. dir. 1 6 0 per què interrog. indir. 0 0 0

perquè causal 13 28 8 perquè final 3 17 0 perquè substantiu 0 0 0 per + rel.comp. 3 1 1

per tal que 0 0 0 per ço que  0 0 0 per tant 0 0 0   

per tostemps 0 0 0 per null temps 0 0 0 Si per aventura 1 1 0 per altres valors 180 71 7

 

Inconseqüències: 
Erato, Urania i Polímnia | dos guirnaldes han emprés: | una per a la partera, | i 

l’altra per Felipet. Oració panegírica que es recita en la Paeria 

 

per a que (6 + 5 + 2) 

6 Antologia poètica  
Sol i esteles als ulls, als llavis grana, | llocs comuns de les muses de Castella, | que 

jo, per a que sàpia Tecla, o Joana, | que estic perdut per tot quant veig en ella, A la 
expressiva senzillesa de la llengua catalana 

Xiula, sona i fa pregàries, | per a que les voluntàries | isquen per aquell portell, A un 
assumpto llépol 

Tu, nas, digues-los-ho a ells, | per a que en tots los consells | sia lo meu vot primer, 
A un assumpto llépol 

És lo portal del baül | de nostres necessitats; | és clau deus tesors guardats, | per a 
que ningun se’n perda; | finalment, és lloc de merda | on estam insiculats, A un 
assumpto llépol 

Entren los raigs per les portes, | i ab son resplandent color | me fan llum per a que 
em vesta, | deixant los calents llençols, Desenganyat de les vanitats mundanes 

Nebot, vull dir, dels dos grans Aliagues; | a l’un dels quals sa majestat lo crida | 
per a que li ministre, de les plagues | de Cristo, aquell licor d’eterna vida, Oració panegírica 

5 Comèdia de Santa Bàrbara  
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Inventaré mil torments | per a que se reduesquen | o en ells finalment peresquen | 

eixes miserables gents, Comèdia, 58 

En ta guarda, invicte Cèsar, | sien los déus soberans, | per a que als traïdors 
castigues | i dones premi als lleals, Comèdia, 79 

Porta’m lo llibre en què llig, | per a que ab ell m’entretinga | lo que resta de la nit, 
Comèdia, 85 

Vull, senyora, aconsolar-vos: | dau-me aqueix vel per tovalla; | llevau-vos eixa 
gandalla, | per a que puga lavar-vos, Comèdia, 99 

I per a que no vacil·les, | gran senyor, de la contada | relació dubtant, ja venen | 
embaixadors, Comèdia, 111 

2 Sermons 
Me manà, que tragues á llum, consagrat al nom de V.. S. per a que universalment 

tots sos feligressos se aprofitassen de un tan gran desengany, Sermons, 9 

No basta que sia casa del Senyor per a que cregam que ha de durar y permanèxcr á 
pesar del temps, Sermons, 19 

 
per a (47 + 47 + 25) 

Introduint un circumstancial de temps (4 + 2): 
4 Comèdia de Santa Bàrbara  
Jo, com per roí la tinc, | per a sempre la callara | si l’ocasió no ho portara, 103 
Per a quan és la pietat?, Comèdia, 125 
Acaba: de Nicomèdia | per a sempre fugiré, | puix que hi he perdut mon bé, Comèdia, 

163 

Sens dubte algú que·ns hauria | fet per a sempre callar, Comèdia, 64 

2  Sermons 

No ve á propòsit dir que la terra permanex per a sempre, Sermons, 17 

Los de Lacedemònia guanyaren el Peloponesso, y gran part de la Grècia, per a 
tantost vingueren los Thebans y·ls feren apear de la glòria que posseyen, Sermons, 19 

 

Introduint un circumstancial de lloc: 
1 Antologia poètica  
Amor, que de mon bé ja no s’empatxa | després que m’ha ferit ab mortal fletxa, | 

dóna a mon cant lo punt de trista endetxa | puix per al lloc de penes me despatxa. 
Queixes de un amant 

 
Introduint un benefactiu (5 + 5)  
5 Antologia poètica  
Ix en lo Consell de cent | per al govern popular | lo qui no sap governar | la 

mestressa i lo aprenent; Desengany del món  
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«Merda per a vós!», dirà | algú que no hi sabrà res, | pensant que és poc interés | la 
merda que us donarà. A un assumpte llépol 

Quan baixes de Montseny, valerós Roca, | com si una roca de Montseny baixara, | 
mostres al món ta fortalesa rara: | que per a tu, sa fúria tota és poca. Al valor de Roca 
Guinard 

Casos comuns i ordinaris | per als senyors feudataris; Oració panegírica que es 
recita en la Paeria 

Erato, Urania i Polímnia | dos guirnaldes han emprés: | una per a la partera, | i 
l’altra per Felipet. Oració panegírica que es recita en la Paeria 

5 Comèdia de Santa Bàrbara 
Per a mi no és desventura | que vinguen eixos tirans; | antes bé l’etern descans | d’est 

modo se m’assegura, Comèdia, 103 

Tot per a mi sobrat és, Comèdia, 118 
Ab la vostra espasa invicta, | per a vos i per a mi | l’imperi vui s’eternitza, Comèdia, 

127 
Ab la vostra espasa invicta, | per a vos i per a mi | l’imperi vui s’eternitza, Comèdia, 

127 
Per a mi serà molta | honra sols jo la veja patir, Comèdia, 155 

 
Introduint un complement nominal de destinació (12 + 11 + 8):  
12 Antologia poètica  
Ja són tants los que vui fan de poetes | que ens faltaran llorers per a corones, 

Queixa’s lo autor de l’abundància de poetes 

En tan abatuts motius | la Justícia es funda ja, | que en té més qui aportarà, | per a 
festes, més perdius; Desengany del món 

Almanco alguna altra part | emprèn, i d’esta te allunya, | que ja, per a Catalunya, | 
ton desengany vingué tard. Desengany del món 

Veu que lo cavallerís | regles no li ha ensenyat | per est cavall desbocat, | ni sap 
avisos ni tretes | per als salts i les corbetes | ab què el veu alborotat. Navegació del 
Marqués de Almaçan, 

I no és de maravellar | que, per a tos enemics, | tenint tants jueus al cos, | tingues lo 
ànimo tan vil. A la muntanya de Montjuïc 

Tens herbes per a tots mals, | més que lo Parnàs i Olimp: | No hi ha terra tan viciosa 
| que raele i grille així! A la muntanya de Montjuïc 

Mes, per a bellesa tanta, | no tindràs senyals a mig; | bé pots rendir tes banderes | a 
qui Venus les rendí. A la muntanya de Montjuïc 

Tu podràs fer de tes barres | un gerolífic al viu | per a senyal ordinari | dels servos de 
Jesucrist: A la muntanya de Montjuïc 

Ja em retir la terra endintre, | d’esta frontera me alluny, | que per a tan gran 
contrari | no té prou poder lo Turc. Queixes de un galant a una dama 

Mes no serà poca glòria | per al mal que se m’espera, | si teniu de mentidera | 
almanco bona memòria: A una mentida 
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Ja Catalunya no basta | per a camp de la excel·lència | d’esta gran progènie i casta; | 

per ço s’estén a Valencia, i allí sa noblesa engasta. Oració panegírica que es recita en la 
Paeria 

Ara que he deixat lo plectre | que embarassat me tingué | (perque no és per a mes 
mans | tan delicat instrument), Oració panegírica que es recita en la Paeria 

11 Comèdia de Santa Bàrbara 
Restau-vos a una banda, | perquè ab la soledat tinga consulta; | ella·m donarà tanda 

| per a premeditar feliç resulta, | quan, per a mos designes, | no trobo consellers cabals 
ni dignes, Comèdia, 65 

i un desditxat cuidados | quant més vetlla i més treballa, | palmes i llorers li talla | 
per a corona, al ditxós, Comèdia, 72 

Així, covards, los armenis, | veent lo valor ab què maten | los teus soldats, tant 
temien | que a alguns matava l’espasa, | però per als circumstants | la sombra sola 
bastava, Comèdia, 109 

Sols quedava a la victòria | per a del tot coronar-la, Comèdia, 110 
Feu-ne de tots un ditxós, | alegrau aquestes cares, | que gràcies tan sobéranes | no 

són per a sola vós, Comèdia, 121 
Heu vist aquí la cara de mus tí? | Lo platicant etern per a cabro?, Comèdia, 120 
Demà per als dos se faça | una coronació rica, Comèdia, 128 
No és per a dita, | que enclou en si moltes penes, Comèdia, 138 
Partí per a Nicomédia, | més veloç que quan fluctúa | en tormenta borrascosa, 

Comèdia, 139 
¿Qui dirà que en cos tan bell | habite una ànima immunda, | i que·l cor, per als déus, 

faga | tanta bellesa difunta?, Comèdia, 141 
La que a Cristo està entregada | ja no està per a núpcies, Comèdia, 141 
8  Sermons 
Armat així de cap á peus, no·s pogué cubrir tant, que no restàs descubert per al colp 

de la mort, Sermons, 14 

Los llochs més reservats per a regalo y custodia de les persones Reals, Sermons, 15 

per a de prop espasa, Sermons, 15 

per a de lluny arch, Sermons, 15 

Espasa per als vells que estan vehins á la mort, Sermons, 15 

pux per a tants morts, rahó es quey haja una sepultura communa, ahont se sepulten y 
recullen, Sermons, 17 

y ab no haverhi en lo món secret per als descuyts de un Rey, no n’aver-se oyt ni vist 
dell jamay paraula ni obra descomposta, en un home ordinari fora cosa rara, Sermons, 
21 

Que major senyal per a creure que nostron bon Rey regna ya en la gloria. Sermons, 
20 

 
Introduint un interrogatiu (3): 
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3  Sermons 
Lo [...] per a qui·s filavan les olandes, y sinabafes..., Sermons, 13 

Lo [...] per a qui·s inventaven noves mostres de brocats en Itàlia..., Sermons, 13 

Lo [...] per a qui·s pescaven les perles en lo mar del Sur..., Sermons, 13 

 
Introduint un relatiu (1 + 4): 
1 Comèdia de Santa Bàrbara 
Esta llealtat, esta fe, | quant grans testimonis són | de que no val res lo món | per a 

qui pietat no té!, Comèdia, 72 

4  Sermons  
Lo per a qui·s texien les sedes [...] ya vuy se contenta ab una púrpura fúnebre, 

Sermons, 13 

Lo [...] per a qui·s cavaven les mines en Chile, ya vuy se contenta ab una púrpura 
fúnebre, Sermons, 13 

Per als qui tenen força en los braços, y lleugeresa en les cames, Sermons, 15 

Per als qui la sanch los bull en les venes, Sermons, 15  

 
introduint un infinitiu de destinació (23 + 13 + 6): 
23 Antologia poètica  
Queixa’s lo autor de la abundància de poetes | D’alguna fossa us han desenterrada | 

per a no sofrir els morts tal companyia, | quan eixa mala cara se us podria | i estava ja 
de cues mig rosegada; A una monja verolosa 

Que entre Cel i Terra hi ha | una mossa que me agrada; | mes sols per a ser mirada 
| i beneir Qui la crià. Desengany del món 

Si no és que vols ser pastora, | oh Musa, tota la vida, | vui la Fortuna et convida | 
per a muntar a senyora, Navegació del Marqués de Almaçan,  

Abans tos mansos anyells | als llops aniran seguint, | i a 1’àguila perseguint | los 
pinsans i passarells; | per a ràurer los cabells | per navaja i per tisora | de destral i 
podadora | tots los barbers usaran; | malves abans no eixiran, Encarint un gran amor 

Al senglar i onso emboscat, | al tigre i lleó lleuger | a cames pretén haver, | si es que 
en sa feresa tenen | materials que convenen | per a poder-vos valer. A una senyora 
febrosa 

Que encara que sia verda, | blanca, negra, parda o groga, | no és just que ningú se 
moga | per a dir sia dolenta, A un assumpte llépol 

A no ser jo tan humil | de cubrir ses desventures, | no farien travessures | ni tampoc 
del Joan gentil; | criminal fan del civil, | i me van sempre forçant | que et vaja 
escopetejant | per a dar-te enfadós, nas. A un assumpte llépol 

Sols li diré que me agrada; | i si li apar que tinc tall | per a poder regalar-la, | que 
veja com vol que sia; | quan no, diré que em burlava. Refereix son amor, satirisant els 
poetes 

Aquell músic excel·lent | que en destresa no té igual, | puix per a tocar follies | mai se féu 
gens a pregar; Faula de Apolo i Dafne 
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Aquell pare de les Muses, | de tants doctes respectat | (que, per a seguir sos passos, | 

han parat en l’hospital); | aquell que (per no cansar-vos) | molts lo anomeneu Titàn, 
Faula de Apolo i Dafne 

Los cavalls molt a son salvo, | per a satisfer la fam | de tan polixa jornada, Faula de 
Apolo i Dafne 

Déu perdone a cert poeta | que anava vestit de dol, | que dos canyetes tenia | per a 
no errar en acó; Resposta a un soneto alabant-li lo romanç 

A sa autoritat me arrim, | i gos dir (i dic molt poc) | que per a guarnir ma clenxa | 
no hi ha prou fulles de llor. Resposta a un soneto alabant-li lo romanç 

Que ni Laura ni Amarilis | tindran prou ànima al cos | per a morir-se d’enveja | de 
la que ha d’emprénder hom. Resposta a un soneto alabant-li lo romanç 

Per a concertar berenes | ets compare i bon amic, | i sabràs fer cancaneta | si se ha 
de traure algun niu. A la muntanya de Montjuïc 

Sant Bertran i Valldonzella, | per a millor compartir | los llocs on se fa miracles, | al 
port han donat lo mig. A la muntanya de Montjuïc 

¿Què no he fet per a servir-vos, | des de aquell dia ditxós | que en vostra vall tenebrosa | 
viu lo bell palau del sol? A dos dames 

No sé de mi què més ne pots voler, | que, si arribar a perfecció major | pogués ma 
voluntat, be saps, Amor, | quant ha que no estaria per a fer. Queixes de un amant del 
déu Cupido 

També se’n trau la raó | per a mostrar a la clara | quant es estremada i rara | d’eix 
vostre cor la fredor, Encareix lo amor de un galant transformat en la cosa amada 

Considero 1’abelleta, | que va xupant los llicors | per a donar-me quan vulla | la mel, 
cera i panal do1ç, Desenganyat de les vanitats mundanes, 

Aquesta ciutat aplega, | no tant per a apréndrer | lleis com per a calificar-les, | tanta 
és la gràcia que té. Oració panegírica que es recita en la Paeria 

Aquesta ciutat aplega, | no tant per a apréndrer | lleis com per a calificar-les, | tanta 
és la gràcia que té. Oració panegírica que es recita en la Paeria 

Veureu, de les nacions més apartades, | venir, per a gozar de tal ganància, | a Lleida 
fills de prínceps poderosos. Oració panegírica que es recita en la Paeria 

13 Comèdia de Santa Bàrbara 
Restau-vos a una banda, | perquè ab la soledat tinga consulta; | ella·m donarà tanda 

| per a premeditar feliç resulta, | quan, per a mos designes, | no trobo consellers cabals 
ni dignes, Comèdia, 65 

Si reix esta invenció | per a remediar ma pena, | a l’amorosa cadena | la faràs 
d’obligació, Comèdia, 76 

¿Com llicència demanau, | per a véurer lo que és vostre?, Comèdia, 89 
¿com així a peu arribares, | puix que diners te’n portares, | per a tractar-te millor?, 

Comèdia, 94 
I diu que dorm mi senyor, | esta nit, en l’alqueria, | i que demà serà ací | sens dubte 

per a dinar, Comèdia, 98 
Jo faré·l mateix, per ara, | i no·m serà cosa impròpria; | que en fi és aigua d’àngels 
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pròpria | per a fer-me bona cara, Comèdia, 100 
Crèdit vos dona bastant | que ni ab mi amor ha fet figa, | puix Agripina m’obliga | 

per a sentir altretant, Comèdia, 105 
Lo rei estava dins ella, | ab què per a venerar-lo, | no per temor que tingues, | 

dissimulava ab grans basques, Comèdia, 110 
Si no vaig morir allí no fonc | perquè no ho volgués, | sinó sols per a guardar-me | 

per a mes heroics fets, Comèdia, 113 
Puix sempre que s’oferesca, | faré, senyor, lo mateix, | que si com per a fugir | cames 

tinc, enteniment, | tinguera llàstima fóra | que no·m fessen conseller, Comèdia, 113 
Contra ell procuro amparar-la | per si·s retracta, i ninguna | pogué bastar diligencia 

| per a curar sa locura, Comèdia, 141 
Ix Agripina ab una cistella, un gerro d’aigua i un taboret per a poder arribar a la 

reixa a ont està presa santa Bàrbara, Comèdia, 142 
Mai voldria dividir-me, | senyora, per a deixar-te, Comèdia, 143 
6  Sermons 
Per a parlar de la qual es menester vida, y no vida com se vulla, sino vida de gracia, 

Sermons, 11 

Trascendexen al sentit literal, perquè, que te que veure per a conèxer-se, Sermons, 
12 

Una generació se acaba, altra arriba per a morir també, Sermons, 17 

Té lo Seuyor armes per a ferir y matar, Sermons, 15 

Arch per a alcansar als jóvens qui pensen estar-ne lluny,Sermons, 15 

Per a enderrocar ab elles als qui·s abrasen en lo foch de ses passions, Sermons, 15 

Introduint un infinitiu impulsivofinal (6 + 12 + 2):  
6 Antologia poètica  
Tant se’m cremava l’ànima afligida, | que, per a mitigar lo ardor terrible, | entrà en 

un cànter, i restà, la trista, | en ànima de cànter convertida. A una donzella a qui 
contemplava son amant 

I tan lliberal sol ser que, | per a comprar tapins, | dóna quatre-cents florins; 
Desengany del món  

Altre se’n despulla allà | per a nadar més lleuger..., Navegació del Marqués de 
Almaçan,  

Mes, ai de mi! ¡Quant en va | mon cor abrasat, fugí | per a remediar-se allí!, A una 
dama de la qual sols ab la fama de sa hermosura estava enamorat un galant, 

Açò Garceni bufava, | i abaté en un punt lo vol | quan a cercar-lo vingueren | per 
a soterrar un cos. Resposta a un soneto alabant-li lo romanç 

Per a donar-vos contento, | hortolà m’he fet de Amor, | i en un hort de aquesta 
aldea | ciudado tinc dels codonys. A dos dames 

12 Comèdia de Santa Bàrbara 
No·t desremangues los bracos, | del modo que·t trobes, ix, | que, per a fer-me favors | 

arremangada·t desig, Comèdia, 83 
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Entraré, ab vostra llicència, | mestre, per a véurer l’obra, Comèdia, 89 
En bon punt me fonc promesa | la vostra bona vinguda, | no perquè jo vulla ajuda | 

per a tan humil empresa, Comèdia, 97 
Si no vaig morir allí no fonc | perquè no ho volgués, | sinó sols per a guardar-me | 

per a mes heroics fets, Comèdia, 113 
Ella, senyor, se passeja, | per a divertir són mal, | per lo primer caminal, Comèdia, 

116 
Puix ab alegria estranya | de veure-us, filla, guarida, | esta passada partida | tants 

regosijos me guanya, | anem per a prevenir | lo regalo que convinga, Comèdia, 118 
Traïdora, infame, villana, | que per a matar-me vius, | com eixes blasfèmies dius?, 

Comèdia, 122 
Jo vull pujar lo primer | per a deixar-la rendida, Comèdia, 127 
Jo no·l trobo | millor per al desig meu, Comèdia, 160 
Senyor, en les vostres mans | mon esperit encomano | i ma assisténcia demano | per a 

tots los cristians, Comèdia, 162 
Per a mi tot ha acabat, | fins esta vida rendida, | puix essent morta ma vida | lo víurer 

és escusat, Comèdia, 163 
Morir-me de bona gana | per a poder-me salvar, Comèdia, 151 
2  Sermons 
Ab tu vull parlar junta, pux te veig junta dins aquest sagrat temple, congregada al 

tan amorós afecte, per a celebrar les honres de ton bon Rey, Sermons, 16 

Que de mudances que patex la terra, ya ajudant-li los hòmens aplanant montanyes, 
reblint valls, sercant minerals, descarnant pedreres, cremant-la y martyritzant-la, per a 
tornar-la fèrtil, Sermons, 18 

 
introduint un infinitiu d’immediatesa (1) 
1 Comèdia de Santa Bàrbara 
I estàvem per a partir, | quan, tot escandalitzat: | «Jo a peu pens anar-hi —diu, 

Comèdia, 95 
 

per + infinitiu (38 +  33 + 5 =  76) 
per + infinitiu causal (11) 
5 Antologia poètica  
Navegació del Marqués de Almaçan [,,] i altres cavallers, per haver-los convidat a 

la festa de santa Tecla, Navegació del Marqués de Almaçan, 

I que era festa advertí | del qui és portaler del Cel. | que no l’obrís me recel | lo sant 
per ser tal jornada, A una dama de la qual sols ab la fama de sa hermosura estava 
enamorat un galant, 

Però vull de ací al devant, | per ser jo rugat i vell, | prenguen de mi lo consell | del 
que se anirà tractant; A un assumpte llépol 
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I que es servís que els budells | tanta de merda buidassen. | Respongué lo cul: «Que 
ho facen, | per ser jo lo cap de aquells! A un assumpte llépol 

Farem tots grans alimàries, | invencions i coses vàries, | per haver de tu alcançat | 
que hages obert lo forat | de les nostres necessàries!» A un assumpte llépol 

2 Comèdia de Santa Bàrbara 
Per ventura. Que si jo ab aquesta vida | mon amor pogués finar, | sols per deixar-vos 

d’amar | de mi seria homicida, Comèdia, 69 

Mes, tan enamorada | de mon Espós està l’ànima mia | que, a no ser l’interès, també 
ho faria, | puix, per si la finesa puc pagar-vos, | vull, sols per ser qui sou, Déu meu, 
amar-vos, Comèdia, 152 

4  Sermons 
En son nom oferesch á ·V. S. aquesta humil obra, ab seguretat de que la, tindrà V. S. 

en estima, no tant per ser cosa mia, Sermons, 10 

Quant per lo qui com á senyor de mes actions ha disposat de ella, y per dedicar-se-li 
á V. S. en nom de un germà, Sermons, 10 

Y si en algun regne havia de posar la fortuna clau ala sua roda, era en lo de Israel, 
per ser regne de Déu, ahont particularment tingué sa habitació y estada, Sermons, 19 

Què dich món? si al mateix Déu, per haver-se fet home, lo medim ab temps llimitat y 
curt, Sermons, 20 

 
per + infinitiu destinació (41) 
21 Antologia poètica  
Si ab dadives lo cor no li ablaniu, | tot lo vostre poder no serà prou | per aplacar sa 

còlera i rigor: A Apolo quan seguia a Dafne 
Dos dotzenes de gallines | sots la protecció de un gall | tinc, en lloc de papagall | i 

aucells de les Filipines; | ni de les platges xines | gossos envió a cercar, | que un ne tinc 
per registrar | a quants a la porta piquen, Desengany del món 

Fa’s de la barba tinter, | per fer-se jove, el canut, | que és la major juventut | que a 
vuitanta anys pogué fer; Desengany del món 

Fonc testimoni de vista lo autor, que per entretenir a les senyores li manà lo senyor 
arquebisbe que s’embarcàs, Navegació del Marqués de Almaçan, 

Diana, ab son arc dorat, | si algun aucell té virtut, | per tornar-vos la salut | de 
sobre els núvols lo abat; A una senyora febrosa 

La Terra finíssim or | dóna, de sos minerals; | la Mar, perles i corals | per alegrar-
vos lo cor; A una senyora febrosa 

Tot lo ajuntament sagrat | dels déus volgué visitar-vos, | i solament per curar-vos | a 
Esculapi han enviat; | mes lo pols no us ha tocat A una senyora febrosa 

Si sabera lo que fa, | semblant merda no us daria, | ans bé se l’aturaria | per poder 
millor passar; | merda que no pot llevar | sinó gran melancolia. A un assumpte llépol 

Espantar-se ha la gent | de véurer lo que diré; | que per ser del cul no sé | si serà 
gràcia o desgràcia, A un assumpte llépol 

Dóna’m algun modo o traça | per eixir de tal misèria; A un assumpte llépol 
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Lo pare, vent de sa filla | tanta hermosura, ab temor, | volgué llevar lo perill | per 

assegurar lo vol:  
En pluja de or convertit, | en ses faldes prengué port, | que per ablanir esquives | esta 

és la forma millor. Faula de Júpiter i Dànae 
En llorer fonc convertida, | deixant a Apolo burlat, | que, arribant per abracar-la, | 

en lloc del cos delicat, | abraçà la crosta dura Faula de Apolo i Dafne 
Menja enciam cada vespre | per afartar un rossí; | i sempre està desmenjada: A una 

mossa dormidora 
Mes diuen los que et coneixen | que ets un covard fementit, | puix no tens sinó la 

llengua, | i eixa, per donar avís. A la muntanya de Montjuïc 
Alegres cerquen les sombres | per collir los brots florits, | puix saben que fins les 

pedres | creixen i broten allí. A la muntanya de Montjuïc 
Ja de ma esperança verda, | com vós no hi haveu plogut, | se’n podrien fer lluquets | 

o esca per encéndrer llum; Queixes de un galant a una dama 
I, en fi, per rematar comptes, | lo que un temps me ha aparegut | fet de pasta 

celestial | ara me apareix carnum. Queixes de un galant a una dama 
Quan los ulls d’esmeralda, Gracia mia, | mous al descuit, per dar-me qualque 

ullada, | me fas veure els ulls verds cada vegada, | i les esteles en lo mig del dia. Als 
rigorosos ulls de una senyora 

Sols en tan gran rigor contenta i bona | la mar se llança, fiada en ta inconstància, | 
per ser qual ona, en tot, la vida mia. Compara son amor a una gran tempestat 

Los Bergues, en temps passat, | foren de aquest lloc senyors; | després, als reis ha 
tornat, | per haver los successors | de línea recta faltat: Oració panegírica que es recita 
en la Paeria de la ciutat de Lleida 

19 Comèdia de Santa Bàrbara 
Per dir-ho ab resolució, | la vostra perseverança | serà de molta importància | per 

guanyar lo galardó, Comèdia, 75 

Per servir-vos la voldré, | si bé·m par que poc blanqueja, | i quan en mon reine·m 
veja, | de vós me recordaré, Comèdia, 76 

Fes-te en aqueixa finestra | quan no·m vulles favorir, | almanco per proveir-te | 
d’estos mos ulls, de lleixiu, Comèdia, 83 

Eixa vostra roba no era | per entrar, senyora, allà, Comèdia, Comèdia, 91 

Per adobar mos cabells, | mels acostumo rentar, | i aleshores, quan me par, | no hi he 
menester consells, Comèdia, 102 

Advertiu bé, que·l quart dia | que ab tant desig de servir-vos, | seguia, per obéir-vos, | 
lo camí d’Alexandria, Comèdia, 102 

Exèrcit tan gran forma, | que casi guarismes falten | per començar a contar | lo que 
contar mai s’acaba, Comèdia, 107 

I no acerten de torbades, | volant a les sues torres | per escapar de ses garres?, 
Comèdia, 109 

La sombra sola bastava, | que per fugir comsevulla, | allí·ls tallava les cames, 
Comèdia, 109  
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Si lo que he dit no t’admira, | escolta coses més rares: | per poder desordenar | un 
tercio que peleava, Comèdia, 109 

Me dona dos estocades, | que l’ànima ja tenia | per anar-se’n porta franca. Comèdia, 
110 

I per sustentar tal prenda | ab fausto extraordinari, | del diner de mon erari | podreu 
fer famosa renda, Comèdia, 114 

Basta que siau vingut | per donar-li·l compliment, Comèdia, 118 

Ja sé que son pocs mos mèrits | per alcançar tal corona, Comèdia, 125 

La plata que és més brunyida, | allí se mira venguda | si, front a front, la pelea, | per 
no afrontar-se, no escusa, Comèdia, 139 

En les galtes competint-se, | per aumentar sa hermosura, | lo que lo candor 
blanqueja, | matís natural púrpura, Comèdia, 140 

Jo so per enamorar | cinquanta dones com tu, Comèdia, 147 

Així pogués a Agripina, | Basilisco de mon cor, | per castigar son rigor, | donar-li 
una disciplina, Comèdia, 152 

Senyora, fingiu un poc | sols per enganyar al vell, Comèdia, 158 

 
per + infinitiu final  (19) 
8 Antologia poètica  
I puix la flor de les dames, | Margarita, és santa i pia, | algú son drac ser voldria | 

per estar-li entre les cames. Navegació del Marqués de Almaçan 
Dar-los han per los cantons | assots comptats al revés, | i a les galeres després | los 

condemnaran deu anys | per venjar-se de sos danys, | que amor no·u me tinga pres. 
Encarint un gran amor 

Jo só, nimfa hermosa i bella, | un que del Cel só baixat | sols per véurer eixa cara | 
més resplandent que el cristall; Faula de Apolo i Dafne 

Só (no ho dic per alabar-me) | de Latona i·l déu tonant | fill, que la isla de Delos | 
ho pot ben testificar; Faula de Apolo i Dafne 

I, si tant veure’m desitgen, | quiscú sa corona em port, | que per escalfar camises | 
promptament ne faré foc. Resposta a un soneto alabant-li lo romane 

Senyala’m aquella viuda | que ab veles de caliquí | va cercant alguna cala | per fer 
mal en ser de nit; A la muntanya de Montjuïc 

Vull pèrdrer de ma justícia, | per no afegir al perdut | presentant a la venjança | 
vostre desdenyar tan cru. Queixes de un galant a una dama 

Han volgut imitar-lo, sens fingir, | desdenyant de sa casa el propi honor, | per poder 
escalar de l’altra el mur. A les travessures de Júpiter 

10 Comèdia de Santa Bàrbara 
Per eixir de tal torment | un bon consell vos daría, Comèdia, 74 

Ab inviolables edictes, | mos presidents eixiran | per apagar aqueix foc | ab la 
sacrílega sang, Comèdia, 81 
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Per no podrir-me esperant-la | he pres per molt bon partit | venir a fregar les olles, | 

no obstant que no·m toca a mi, Comèdia, 82 

Dient: que l’emperador | per tenir als déus propicis, | fa, dels cristians, sacrificis | 
i·ls persegueix ab rigor, Comèdia, 102 

A penes, Cèsar invicte, | tes ordenades esquadres | s’encaminaren a Armènia | per 
dar assalt a ses places, | quan ab confusos rumors | s’alborotà la comarca, Comèdia, 
107 

D’un salt passí la barana | i lo rei ab són valor | —lo tenir sang real basta— | per 
defensar són presidi | me dona dos estocades, Comèdia, 110 

Que bé que emplea·l camí | qui arriba feliç al centro! | Per tenir més gust me n’entro 
| per divertir-me al jardí, Comèdia, 116 

Que bé que emplea·l camí | qui arriba feliç al centro! | Per tenir més gust me n’entro 
| per divertir-me al jardí, Comèdia, 116 

No penses, que·t vullam fer cosa alguna, | ans bé venim aquí per estrenar-te, 
Comèdia, 132 

Mes, ai!, ausència traïdora | —mon sentiment és molt gran | que arribar pot a fer 
mella | fins en l’amor paternal— | per divertir sa tristesa | un metge varen buscar | que 
al cos li dóna remei | però l’ànima’mata, Comèdia, 150 

1  Sermons 
Per assegurar-se Don Pedro de Moncada, mon senyor, Bisbe de Gerona, que Déu té 

en sa gloria, de que fos tot dol en sa Cathredal, lo dia que se celebraren en ella les 
exèquies de la Magestat del Rey nostre senyor, me mana sa Senyoria que ocupàs lo 
púlpit, Sermons, 9 

 
1de per + infinitiu d’immediatesa 

1 Antologia poètica  
Al pit s’engendraven grums | que no els podia arrencar; | lo ventrell per esclatar | 

estava, de plenitud. A un assumpte llépol 
 
per + inf. d’acció retribuïda  (1) 
 
Dava un tesor per la cura, | Però un tesor no hi bastava, | que ella mil li’n demanava 

| per tocar-li un dit només: A les funeràries de l’interès 
 

per de règim + infinitiu (4)  

2 Antologia poètica  
Aquell que (per no cansar-vos) | molts lo anomeneu Titàn, Faula de Apolo i Dafne 
Cert, morir per morir, més me valguera | que lo foc amorós, no la gelada | del 

desdeny, acabàs ma trista vida. Al desdenyós mirar de una dama 
2 Comèdia de Santa Bàrbara 
Per dir-ho ab resolució, | puix que tant en va treballa, | civada mereix, i palla, 

Comèdia, 62 
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Per dir-ho ab resolució, | la vostra perseverança | serà de molta importància | per 
guanyar lo galardó, Comèdia, 75 

 
per què (17 +  51 + 8 = 76 )  

perquè interrogatiu directe (7) 
1 Antologia poètica  
¿Per què tants melindres fa | i diu que opilada està, | si és tot son mal un enfit | que 

al dia que haja parit, | sens dubte, li passarà?, Desengany del món 
6 Comèdia de Santa Bàrbara 
Senyor, per què culpa?, Comèdia, 80 

Per què més premi demana?, Comèdia, 87 

Pare, ¿per què heu d’estar trist, | quan, sabent que no m’enganyo, | tantes honres i 
auments guanyo, | esposa de Jesucrist?, Comèdia, 129 

Si no puc aconsolar-te, | per què desitges sentir-me?, Comèdia, 143 

¿No·m diràs per què és la pressa, | lo gemegar nit i dia, | l’estar sempre trist?, 
Comèdia, 159 

Per què estimes qui no·t vol?, Comèdia, 159 
 

 

perquè causal (49) 
13 Antologia poètica  
I per segles infinits | estarà sencer son cos, | que cuc no hi ha que hi don mos, | 

perquè el guarden los mosquits. Epitafi a la sepultura de un gran bevedor de aiguardent, 
Ni en lo jardí regalat | de aqueix pit trobà remei; | perquè, en sa defensa, un rei | per 

guarda hi està posat: A una dama de la qual sols ab la fama de sa hermosura estava 
enamorat un galant 

No és just que ningú se moga | per a dir sia dolenta, | perquè, encara que és pudenta, 
| és antiquíssima droga. A un assumpte llépol 

A consell se congregaren | los membres del cos un dia, | i feren descortesia | al cul, 
perquè no el cridaren; A un assumpte llépol 

I no em vagen dejectant | per aquén per los racons, | perquè tinc dos companyons | 
que em professen amistat | i m’estan sempre al costat | en totes ocasions. A un assumpte 
llépol 

Si acàs m’encontra la peça | (perquè no penso cercar-la), | ab tan breus raons com 
puga | sols li diré que me agrada; Refereix son amor, satirisant els poetes 

En aquella edat florida | que la nomenaven de or | (de què ja no gosam ara, | perquè 
el ferro s’ho ha pres tot), | ací s’era un famós rei Faula de Júpiter i Dànae 

No, senyora Madalena, | no us cal mudar de vestit, | perquè és treta de molts lladres | 
i ara no us ha de servir. Romanç 
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I no pot dir que li falten | perles, perquè entre els rubins | de aqueixos llavis se crien | 

les més precioses que he vist; Romanç 
Seguia’s, en lloc de Creu, | una gorra al cap de un pal, | perquè és figura i senyal | 

de no pagar lo que es deu. A les funeràries de l’interès 
Queixes de un galant a una reixa perquè li impedia lo véurer a una hermosa 

encomanada, Títol 
Si los raigs ab què a penes me tocàreu | de la llum celestial de aqueixa cara, | perquè 

mon tendre cor no se abrasara | ab tal pressa, Senyora, els retiràreu, Al desdenyós 
mirar de una dama 

Confesso que, de gentil, | ocupava un honrat lloc, | perquè adorava la estàtua | de 
Nabucodonosor. Desenganyat de les vanitats mundanes, 

28 Comèdia de Santa Bàrbara 
Tinc-li llàstima al pobràs; | perquè, sens dubte·l figuro | que suc vol tràurer d’un 

suro, | foc d’un caramell de glag, Comèdia, 62 

Cobrar-li no puc amor | perquè sempre me record | que ell ha cabut ab la mort | de 
son bon predecessor, Comèdia, 64 

Del fust, ont carn tallava, | veu fer un carnicer la imatge bella | d’un déu; i si bé 
estava | sobre l’altar, cabal no fa gens d’ella, | perquè l’espècie antiga, | del respecte, al 
present, lo desobliga, Comèdia, 65 

Cosa averiguada i clara | és, senyor, la que dieu, | però res no concloeu, | perquè 
digau-me vós ara: | Si aprés que ab lo fals cavall | los grecs dins de Troia entraren, | 
¿què nacions altres gosaren | lo premi de son treball?, Comèdia, 74 

Commodo ab ses proeses s’eternitza, | perquè d’ell no s’aparta sa presencia, 
Comèdia, 78 

En bon punt me fonc promesa | la vostra bona vinguda, | no perquè jo vulla ajuda | 
per a tan humil empresa, | mes perquè us assegureu | que qui als ídols així tracta, | de 
sa adoració·s retracta, Comèdia, 97 

Gens d’admiració no·n faces; | perquè és, per la major part, | esta gent, 
encantadora, Comèdia, Comèdia, 98 

I entre altres, que ha enviat | a províncies diferents | perquè, a força de torments, | 
borren la cristiandat, Comèdia, 102 

No penses, perquè m’honrà | Maximí de tal manera | —que a penes soldat seu era | 
quan me féu són capità—, Comèdia, 105 

La rao prou se veu clara | i és perquè estava lluny d’ells, | no ho midí, mes casi, casi, 
| tant com hi ha d’ací al cel, Comèdia, 113 

Si no vaig morir allí no fonc | perquè no ho volgués, | sinó sols per a guardar-me | 
per a mes heroics fets, Comèdia, 113 

I jo també de part mia, | perquè quede bén premiat, | vull que sia nomenat | president 
d’Alexandria, Comèdia, 114 

Eren mos gustos escassos | perquè ausent de tu vivía. | Complí’s ja la ditxa mia. | 
Bàrbara, dóna’m los bracos, Comèdia, 117 

No, cert, perquè causa en mi | amor moltes biles atres, Comèdia, 120 
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Però com impossible ho he pensat, | en ma vida vull ser lo teu marit, | perquè fora 
casar-me ab lo pecat, Comèdia, 120 

Lo ser tua serà cosa de joc,  | perquè fóra entregar-me a Llucifer, Comèdia, 121 

Eixa bellesa tan rara | los déus volgueren formar | perquè a algú hagues d’alegrar | i 
no perquè a tants matara, Comèdia, 121 

No tenia jo ab l’ausència | la sua espècie perduda, | perquè mon cor retratada, | 
sempre present, la insinua, Comèdia, 139 

Però en va les flors pretenen | una cosa tan injusta, | perquè son gegants ses forces | i 
nanes son ses industries, Comèdia, 141 

Perquè disgusta los déus, | de ningun càstig s’escusa. | Mes no puc aconsolar-me, 
Comèdia, 142 

La vida vull oferir, | perquè sent d’un mateix gremi, | a les dos un mateix premi | i un 
martiri puga unir, Comèdia, 145 

Porfiri, aqueixes baboies | ja no tenen lloc, ni és just, | perquè més alts pensaments, | 
més goig me donen segur, Comèdia, 146 

Bàrbara queda molt trista | perquè jo li vaig faltar, Comèdia, 150 

Fàcil centella, al principi, | era lo que m’ha abrasat, | que en dones petita espuma | 
puja prest a ser volca, | perquè, ab la perseverancia, | tot lo que és facilitat, | si és afició 
al principi, | tema poc a poc ne fan, Comèdia, 150 

Senyor, pegar-li és en va | que apareix carn encantada | la sua, perquè curada | al 
mateix punt, se resta, Comèdia, 153 

Deixa·l rigor que mostres, | perquè en ta despedida | si no vinc a la mort, perdo la 
vida, Comèdia, 157 

Júpiter, gràcies vos faç, | perquè així compliu mon goig, Comèdia, 161 

No acabasses la comèdia | sense mon consentiment | i sens l’assisténcia mia, | perquè 
la gent hi perdria | un lindo raonament, Comèdia, 163 

6  Sermons 
Perquè mirat sens passió, no apar que ve á compte lo sentiment de una mort que es 

estada ocasió de tanta gloria, com se pot creure que gosa aquella anima pura, 
Sermons, 10 

Paraules son estes altissimes, y que trascendexen al sentit literal, perquè, que té que 
veure per a conèxer-se, seguir los senyals y rastres dels ramats, Sermons, 12 

Sens dubte aquesta bella dona és la ànima nostra, bella perquè hisque de la mà del 
Creador, neta y pura, Sermons, 12 

Si per cert, axò vol dir lo Propheta, y diu molt gran veritat, perquè los Prínceps y 
senyors del món, son de si més delicats, y per la major part més desordenats y més 
amichs de fer á sa voluntat, Sermons, 14 

Contradiu á la primera, y al intent de Salomó en aquell capítol, perquè si pretén 
provar que tot se acaba, no ve á propòsit dir que la terra permanex per a sempre, 
Sermons, 17 

Si al que te vida més pròpriament que algun altre vivent, que no se li determina ni 
dependex de altra causa, perquè son ser és son entendre, Sermons, 20 
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Y per consegüent son viure. Si aquell en qui totes les coses son vida, perquè en sa 

virtut se conservan totes, fet home se li acaba ab brevedat la vida, Sermons, 20 

Y ab rahó per cert, perquè un Rey ab sceptre en la mà, y corona en lo cap, y tan 
humil, y tant sant, prodigi, Sermons, 21 

 
perquè final (20) 
3 Antologia poètica  
tira un relotge a la Mar: | hores ell li vol donar | perquè la Mar li don dies. 

Navegació del Marqués de Almaçan, 
I, perquè tothom se admire, | sense que ningú li tire, | caurà en terra la perdiu | i farà 

dins lo plat niu, Encarint un gran amor 
Montjuïc, cap de orivell, | que, de mil colors vestit, | dónes a Montseny la vaia | 

perquè la barba no es tiny; A la muntanya de Montjuïc 
17 Comèdia de Santa Bàrbara 
Restau-vos a una banda, | perquè ab la soledat tinga consulta, Comèdia, 65 

De tan sonorós metall | vol que estiga rodejada | perquè done campanada | si s’hi 
acosta algún batall, Comèdia, 74 

No·t porto noves alegres, | sinó de molt gran pesar, | però les port perquè acudas | al 
remei de majors mals, Comèdia, 79 

De mi digué que era un sol, | i jo, perquè no morís | dissecat amb mon calor, | 
d’aquest modo el remullí, Comèdia, 85 

No voldria que arribas, | esta semmana, lo vell; | perquè sobre·l capitell, | de lluny 
ses armes miràs, Comèdia, 89 

Perquè a peu ferm vos servesca | i·l mon a peu no midesca, Comèdia, 93 

Quinze dies ha, senyora, | que ab vostre orde partí; | calci’m una bota justa | perquè 
no m’imaginí anar, | com feu lo mal metge, | a cavall i a peu venir, Comèdia, 94 

En bon punt me fonc promesa | la vostra bona vinguda, | no perquè jo vulla ajuda | 
per a tan humil empresa, | mes perquè us assegureu | que qui als ídols així tracta, | de 
sa adoració·s retracta, Comèdia, 97 

No puc callar mos progressos, | que com pretenc, mes hassanyes, | perquè asseguren 
mos mérits, | és molt just que isquen a plaga, Comèdia, 109 

Tan mal podrà ser l’humor, | que, perquè al cor no us corrompa | si permeteu que us 
se rompa | la vena, serà millor, Comèdia, 115 

I perquè de mi no·s crega | que desitjo violentar-vos, | vos própria podreu triar-vos | 
lo que millor vos parega, Comèdia, 121 

Eixa bellesa tan rara | los déus volgueren formar | perquè a algú hagues d’alegrar | i 
no perquè a tants matara, Comèdia, 121 

Si a mon rigor ta humilitat no aplaca, | perquè còlera més mon cor no inflame, | en 
ta sang vil he de borrar la taca | que en mon solar pretens posar, infame, Comèdia, 130 

En infortunis tan grans | ajuda’m i dóna’m traça, | perquè, fugint l’amenaça, | no 
don en ses cruels mans, Comèdia, 131 
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Perquè més sa pena cresca | jo fulminaré·l procés, | i qui tot lo cel ha ofès | devant 
tot lo món patesca, Comèdia, 133 

A dar-vos l’enhorabona | les quatre parts de la terra | venim, perquè tot lo món | per 
Cèsars vos aplaudesca, Comèdia, 136 

Bàrbara sempre ma llengua | pronuncia i articula, | perquè al repetir dels ecos | 
vagen cessant mes angusties, Comèdia, 139 
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Vint processos criminals d’Albalat de la Ribera, introducció, edició i 
transcripció de Rafael Fresquet Fayos, presentació a càrrec de Vicent Josep 
Escartí, editat per l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera, amb la col·laboració 

de la Conselleria d’Educació i Ciència i la Diputació de València, 1997. 
 

 
Ocurrències valorades en aquest text: 
per a  97 per a que 15 per+S.N.+a+inf 0  

per+inf. causal 94 per+inf. final 16 per+inf. de dest. 6 per+inf.d’immediatesa 0

per+inf. d’acció no feta 0 per+inf. d’acció retribuïda 6 per de règim + infinitiu 0  

per tal com 0 per ço com  0 per ço car 0 per tal car 0

per ço 4 per raó de 6 per qui 0 ço perque relatiu 0

per què relatiu A.nom. 2 per què relatiu A.orac. 0 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 21

perquè causal 41 perquè final 1 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 8

Per tal que 0 per ço que  19 per tant 0  

per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura 0 per altres valors 402

 
Hi trobem 6 ocurrències d’una estranya locució formada per la preposició composta 

introduint una perífrasi d’obligació amb l’auxiliar en infinitiu: 

I vist ell, dit testimoni, que no pogueren attényer l’ome ni los demés de sa camarada, 
per a haver-lo de pendre si podia, prengueren la capa i la portà ell, dit testimoni, y los 
demés que anaven ab ell, a casa de Pere Carpi, justícia de dit lloch, y que allí 
conegueren qu’era la capa de Esteve Rossell, pàg.  67 

Aquell llansà mà a una barreta de cadira per a haver-li de pegar al dit Esparça, pàg.  
78 

Adobant una de les cavalcadures per a haver de carregar dita verema, véu que lo dit 
Bernat de la Marqueba estava en un punyal tirat en les mans, pàg.  104 

Y encontinent ell, dit testimoni, corregué allà per a haver-los de despartir, per ço 
que stava apartat de aquells algun tant, pàg.  104 

Podia mirar que jugaven dones en la taula, y que eren tots amichs per a no haver fet 
lo que havia, pàg.  150 

També anà mirant si trobava algun bastó per lo corral, per a aver de exir a 
despartir-los [Y] a la que anava al carrer, sentí que dix Joan Sancho que [...], pàg.  150 
 
97 per a  
 3 casos introduint un interrogatiu indirecte o un relatiu 

 

Natural de la ciu[tat] de Sogorp, etcètera, que li consta per a què [...] lo dit Joan 
Marco ésser estat mogut e citat, pàg. 77,   1 

Que ell no à nafrat al dit vaquer ni avia per a què sinó que sols li volia dir que avia 
dit certes, pàg. 83 
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La cassa de ella, dita testimoni, no ixqué ni tenia per a què, si bé és veritat que en 
aprés quant vingué,  pàg. 138,   24 
 
 3  casos introduint un circumstancial de temps: 

Cadena i grillons per a temps de tres mesos, [...], pàg.  77 
Li entrà entre la carn y les costelles, que encara que per a huy és ferida simple per 

no ser penetrant, pàg.  147 
Lo que és per a huy no és perillosa, si no és que per los accidents que podien venir ó 

sia també, pàg.  147 
 

 4 introduint un circumstancial de lloc: 
Anava a cercar unes calses que se avia dexat en dies arrere per a allí y no altra 

cosa, pàg.  82 
Pues que jo y lo dit Suelves la tenim concertada per als nostres camps», pàg. 90 
Ell tenia necessitat de dita aygua y de la lexa per al seu camp, pàg. 90 
Y encontinent ell, [...] pensant que estava lo dit mort prop de aquell molló, los quals 

lo buscaren per a all[í] prop del molló y no veuen ninguna cosa, pàg.  101 
 

 2 introduint un benefactiu: 
Y vist [...] que se alçà y prengué un bastó per a ell, pàg.  125 
Estant llogat ell, testimoni, per a treballar per a dit Ameller en la mateixa era, l[o] 

[dit] Pere Bonacassa tornà y treballà per conte y orde de dit Pere Ameller, pàg.  165 
 
 

 25 introduint un complement nominal de destinació:  
Que de allí se n’anà juntament ab los desús dits a l’hostal hà hon diu ell, dit 

testimoni, que·s posaren a jugar al joch del trinquet per a mija quarta de vi blanch, pàg.  
74 

La present vila de Albalat y terme de aquesta a Joan Marco Marco, contengut en la 
sobredita confessió, per a tota la vida y en cas de contravensió, de asots, y tres anys de 
galeres, pàg.  77 

Joan Marco ésser estat mogut e citat del dimoni per a fer les coses en dita confessió 
contengudes, etcètera, e tenint que aquell és estat capturat [...], pàg.  77 

Per ço proveeix y, provehint, mana al dit Joan Marco que per a demà tot dia que 
contaren 28 dies dels presents buyde la present vila pàg. 77 

Es diu tal Do[m]ingo, de natió aragonès, treballador que l’à [vi]st treballar en dita 
vila, de llaurador, molts dies per a fadrí Sevil, y lo altre que anava en companyia de 
aquell diu que no·l conegué, pàg.  101, [Est]ant ell, dit testimoni, tallant raïms per a 
Beltran Basinach en la vinya de Joagna Ribera, pàg.  104 

En lo dia de hui estava tallant verema per a Beltran Basinach, pàg.  105 
Y a la que ell, dit testimoni, fonch en dita vinya trobà a Pere Rubio, Joan de Sos y 
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Miquel Rosell que staven tallant verema per al dit Basinach, pàg. 105 
Venia ab dos mules del dit Basinach, lo qual tirava la verema de dita vinya a la dita 

e present vila per al dit Beltran Basinach, pàg. 106 
Lo que valdrà aquell per a la perçona que més dret tindrà en aquell, et quia, 

etcètera, renuntio, etcètera, pàg.  110 
Ítem un ome per a la hera per treballar dos ores, pàg.  111 
Pagarà la quantitat de cinquanta lliures reals de València, pro quibus, etcètera, 

prometé, etcètera, obligant si no volia, etcètera, y per a major [...], pàg.  124 
Regoneguda la nafra de la punyalada pegada per a Lluïç Corbera, espardenyer, a 

Antoni Garçó, troben que dita nafra està digirida, mundefriada, sicatrisada y casi del 
tot encarnada, pàg.  126 

Per ço se somex en assessor per a la comissió de la present causa al doctor Esteve 
Colomines, assessor de la vila de Alsira y fer lo que en dit procés convinga de justícia, 
pàg.  128 

Fer altres di[li]gències que importaven per al  dit cas en la forma següent, pàg. 147 
Antoni Oriola, sirugià, de la present vila de Albalat habitador, convocat que és estat 

per orde de Francés Monreal, justícia de dita vila, per a efecte de fer la present 
rela[t]ió, ell, pàg.  151 

Pro quibus, etcètera, prometeren, etcètera, obligaren, etcètera, renuntiaren, 
etcètera, sotsmeteren-se y per a [...] y seguretat de dites cosses y de pagar dita pena, 
pàg. 155 

Prometen al dit justícia de presentar-se en les dites pressons sempre que per a dit 
justícia los fos insinuat, pàg.  155 

Y ell, testimoni, li respongué que a la pressó; y el dit Grabiel Mulet li dix que ell 
estava allí per a tot lo que fos menester, pàg.  159 

Y el dit testimoni li respongué que era fadrí, y entonces lo dit Antoni Talens li dix 
que vés lo que volia, que ell estava allí per a tot, pàg.  159 

Lo dit Grabiel Mulet respongué: «Assí estich yo per a tot allò que vosté vulla», pàg.  
160 

Y per ad açò dix lo dit cequier fosen testimoni ell, dit testimoni, y lo dit Batiste 
Guerola, pàg. 161 

Defront del camp de l’arròs de Pere Omella, llaurador de la present vila, en 
companyia de Pere Juan Selma, çequier, Antoni Talens, menor, y Lluys Pavia, raonant 
de la poca aygua que avia per a els arrosos, pàg.  161 

Y en cas de contravinció de qualsevols de dites cosses pagarà la cantitat de cinch-
centes lliures moneda reals de València, per a tot lo qual obliga sa persona y béns, pàg.  
164 

Pagarà la cantitat de dos-centes lliures, moneda de València, per a lo qual obliga sa 
persona y béns, pàg.  165 

Estant llogat per conte del dit Am[e]ller per a la mateixa era, lo dit Pere Bonacassa 
tornà y treballà per conte de dit Pere Ameller, pàg.  166 
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 35  introduint un infinitiu de destinació: 
En companyia de Joan de Sos, llaurador de dita vila, possant aygua en dit camp y 

estant ell, dit rela[n]t y confessant, y lo dit Joan de Sos per a [ja] venir-se·n a casa per 
ser casi de nit, pàg.  90 

Se n’anà a casa, restant-se·n ell, dit testimoni, y lo dit Pere Exea en lo dit Seguer per 
a acompanyar-lo a casa, pàg.  92 

Véu que lo llochtinent del justícia de dita vila feia molta gent per a anar ha veure lo 
que era, pàg.  96 

Primo quatre ornes a rahó de sis reals per a segar, pàg.  111 
Ítem lo dia del batre, sis òmens y dos cavalcadures y un chiq per a tocar: 3 lliures 12 

sous 10 lliures 17 sous, pàg.  111 
Ítem per lo dia del batre, sis òmens a rahó de mich reals castellans y dos 

cavalcadures, quatre reals, y un gich per a tocar: 3 lliures 12 sous 
Seria la primera oratió de la nit, venint de llaurar per a Jaume Ma[rs], menor, 

llaurador de dita vila, son amo, pàg.  113 
Estava en terra, i Joan Rubert, dit, en una pedra en les mans per a pegar al dit 

Vilarasa, y ell, testimoni, procurà de desviar, no li pegàs, pàg.  120 
Y a esta resposta li dix lo dit Luïç Corbera: «Antoni, huit dies os done de temps per a 

buscar casa, y no més», pàg.  123 
Que faça relatió lo sirugià que à curat al dit Garçó, si aquell està bo e fora perill per 

a poder-lo desospitar de dita nafra; e si aquell ó està, sia feta dita desospitaçió, pàg.  
125 

Que pot desospitar aquell per tenir aquell dita nafra ab tots los requessits que una 
nafra à de tenir per a poder-se desospitar, pàg.  126 

Havent-y agut una cassa per a llogar al costat de la cassa de aquell, no se atrevien a 
llogar-la per no estar prop de dona tant desonesta, pàg.  127 

Consedi[m] ad aquells cinch dies de temps per a poder compend[re] les cosses quod 
providemus, pàg.  129 

Catorze reals que tenia aparellats per a cobrar una arroba d’oli E açò, etcètera, 
pàg.  131 

«Sebastià, nosaltres jugam per amistat, y no per a guanyar-los les capes, que no 
jugam si no és un diner, per entreteniment y un diner, pàg.  147 

Y anaren avisar al barber per a curar-lo y el curà de una punyalada que li pegà lo 
dit Juan Sancho en la esquena, davall del muscle esquerre, pàg.  148 

Y axí mateix regonegué l’[os]tal y dos casses més y no pogu[é] descobrir al d[it] 
Joan Sancho per [a] [ve]ure s[i] el podia capturar, pàg.  150 

Lo dit Joan Sancho li dix: «Senyor Sebastian, aquí jugamos por amistat y no per a 
guanyar les capes, pàg.  150 

Està ja bo y sà de la nafra de la punyalada que li pegà lo dit Joan Sancho, y que està 
en estat per a poder ser desospitat, pàg.  151 

Que té tots los requisits necessaris per a poder-se desospitar, pàg.  151 

Requi[r] lo dit justícia mane fer venir davant de sí la perçona de Antoni Oriola, 
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sirurgià de dita vila, que és qui à curat de dita nafra al dit López, y que fasa relatió si 
està la nafra per a poder-se desospitar, pàg.  151 

Sentats los requesits que à de tenir per a poder-se desospitar; pàg.  152 
Sentí que dit Bernat demanà Hisenda al dit majoral per a tornar a dita y present 

vila, pàg.  156 
Raonant de la falta de aygua que avia per a regar los arrossos, pàg.  160 

Dient lo dit cequier que pui[ch]asen en lo rosí al dit Francés Suelves, menor, per a 
portar-lo a la present vila, a cassa de son pare, pàg.  161 

Per a portar-lo a la present vila, a cassa de son pare, y per a dar rahó del cas al 
justícia de la present vila, pàg.  161 

Que per a tancar en les pressons de dita vila al dit Joan Mulet, menor, havia anat lo 
dit bal·le a cassa de Jaume Bleda, pàg.  163 

A lo qual respongué Pere Ameller que el pleit de Fra[n]cés Diego estava huy en 
València per a declarar-se y que encara no sabia lo que seria, pàg.  165 

Se n’anà de dita hera; y después, a l’endemà estant llogat ell, testimoni, per a 
treballar per a dit Ameller en la mateixa era, pàg.  165 

A lo qual respongué Pere Ameller que el pleit de Francés Diego estava huy en 
València per a dectar-se y que encara no es podia dir ninguna cossa, pàg.  166 

A lo qual respongué lo dit Ameller que el pleit de Francés Diego estava en València 
per a declarar-se y que encara no sabia lo que seria, pàg.  166 

Y después, a l’altre dia estant llogat per a treballar per dit Ameller en la mateixa 
era, véu ell, testimoni, que lo dit Pere Bonacassa tornà a treballar per conte de aquell, 
pàg.  166 
 
 20  introduint un infinitiu impulsivofinal:  

Prengué lo dit Esparça la capa en un bras y en l’altra mà una cadireta de costelles 
per a tirar-li al dit Çena, pàg.  78 

Li respongué que sols avia entrat a pendre un llibre de Sant Bernat que í avia allí 
per a devirtir-se, pàg.  83 

Y ell, dit confessant, encontinent, es departí de aquells per a avenir-se·n a sa casa, 
pàg.  90 

Es departí de aquell per a venir-se·n p[er] una senda que va al portal de Sen Roch, 
pàg.  92 

Foren al Camp Redó, ell, dit testimoni, y los demés se departiren per una senda per 
a venir-se·n a casa y lo dit justícia ab Guillem Seguer y lo dit Joan de Sos se n’anaren a 
la present vila per lo camí dit de la Dula, pàg.  93 

Y venint-se·n tots junts, a la que foren al Camp Redó, ell, dit testimoni, Pere Exea y 
Batiste Exea es departiren per una senda per a venir-se·n a casa, pàg.  94 

I sellavors ell, dit testimoni, y lo dit son companyó pujaren a cavall i feren sa via 
venint devés la present vila per a dar notícia al justícia de aquella de lo que pasava, 
pàg.  99 

Accedí a la casa de Jaume Borràs a hon sol estar y habitar Pere Ròbio, llaurador de 
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dita vila, axí per a capturar aquell com per a fer escriptió de béns, pàg.  103 
Accedí a la casa de Jaume Borràs a hon sol estar y habitar Pere Ròbio, llaurador de 

dita vila, axí per a capturar aquell com per a fer escriptió de béns, pàg.  103 
Y ell, dit testimoni, procurà de córrer allà com tot efecte corregu[é] allà per a 

despartir-los, pàg.  105 
Anà a la vinya de Joagna Ribera, muller de Jaume Ribera, la qual està en la partida 

dels Campassos, terme de dita vila, per a collir vinya de raïm, pàg.  105 
Se n’avia anat per a veure si podia capturar aquell, pàg.  106 

Y més per a pagar migerament les dos parts, en manà de aquelles la mitat dels 
gastos processals fets en les dites morts, pàg.  108 

Y encontinent arribà Joan Figueres, jurat en cap, i sellavors coregueren darere del 
dit Rubert per a veure si·l porien pendre, pàg.  120 

Accedí la Cort a la casa de Joan Ceveda, àlias Rubert, per a fer scriptió del 
pressent, pàg.  120 

Arribà Joan Figueres, jurat en cap, i sellavors coregueren darere del dit Rubert per 
a veure si·l porien pendre per a dur-lo a la pressó, pàg.  120 

Ensemps ab son scrivà y ministre, accedí a la casa de Joan Ceveda, àlias Rubert per 
a veure si no bosca la perçona de aquell per a capturar-lo, pàg.  121 

Accedí a la casa de Joan Ceveda, àlias Rubert per a veure si no bosca la perçona de 
aquell per a capturar-lo, pàg.  121 

Anà devés de la porta del corral per a prendre un bastó y sentí un colp que no pot 
dir si fonch al girar-se de devés del dit Lluïç o ans de pendre lo bastó, pàg.  123 

 

 2  introduint un infinitiu d’immediatesa 
Estant ja per a venir-se·n a casa, véu ell, dit testimoni y lo dit Anthoni Pons, a 

Guillem Seguer, també llaurador de la dita vila, que stava més amunt del camp, pàg.  
91 

Avent tengut notícia que Antoni Garçó, son germà, està per a desospitar-se de la 
punyalada que lo dit Luïç Corbera, son marit, li à pegat, per estar ja bo y sens perill, 
pàg.  125 
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122 per + infinitiu 
94 per + infinitiu causal 

Però diu ell, dit testimoni, que no sabia qui li pogués tirar, si era de la mateixa 
companyia que sonava, o si era altra perçona, per estar com estava ell, dit testimoni, 
apartat d’ells, pàg. 67 

Resideix en lo dit i present lloch, ab companyia de Pere Casabó, Antoni Moliner, 
Antoni Llop i molts altres fadrins, los quals diu ell, dit testimoni, que no·ls coneix sinó 
de vista, per ser forasters, pàg. 67 

Molts altres fadrins estrangers se hacomoden y solen habitar y estar, per ser casa de 
posada i taverna, pàg. 68 

Diu ell, dit testimoni, que la dita capa és de drap pardo, e dix-hu saber ell, dit 
testimoni, que la dita capa ésser del dit Esteve Rossell per haver-la-y vista portar al dit 
Esteve Rossell abrigada una i moltes vegades, pàg. 75 

I per ser la véu y fama pública en dit lloch que la dita capa és del dit Esteve Rossell, 
y no de altra perçona alguna, pàg. 75 

E per no saber scriure féu la present creu de sa pròpria mà, pàg. 76 
E dix ell, dit testimoni, que en lo dia de a[hir], passant temps a cartes, en companyia 

de Joan Çena, Anthoni Quart, Jaume Pradell y algunes dones, per fer joig onest; y 
estant jugant [...] vingueren a les mans, pàg. 77 

E per [n]o saber escriure fermà la present creu, pàg. 79 
E [per] no saber escriure fermà de sa pròpria mà la present creu, pàg. 78 
E per no saber escriure fermà la present creu, pàg. 79 
E [per] no saber escriure fermà la present creu, pàg. 79 
E per no saber escriure fermà de sa pròpria mà la present creu, pàg. 80 
Ítem fonch interrogat que diga que si à nafrat a un vaquer y à corregut aquell de 

darrere per haver-lo de matar, pàg. 81 
E dix ell, dit relant y confessant, que ell [no] ha nafrat a ninguna perçona, ni à 

corregut a ningú per la marjal per haver-lo de matar; , pàg. 81 
Ab les armes sobredites en les mans no pogué remediar-ó y per [no] deixar dites 

vaques no po[gué] dar avís al justícia de dita vila, pàg. 84 
Y que en lo dia de ahir per estar en cuydado del dit Joan Miramont si l’aurien mort 

o no, pàg. 84 

E per no saber escriure féu lo senyal de [la] santa creu següent, pàg. 85 
Contra de Pere la Badia de nació francés, llaurador de la present vila, per haver 

nafrat en la mon[y]ica del bras ab una corbellada a Pere Biarnés, pàg. 87 
E per no saber escriure fermà la present [creu] [de] sa pròpria mà: + Jhesus, pàg. 

89 
Lo dit Joan de Sos per a [ja] venir-se·n a casa per ser casi de nit, veren a Guillem 

Seguer, pàg. 90 
Y de allí a poch sentí uns crits que tenien lo dit [P]ons y lo dit Guillem Seguer, los 

quals no pogué entendre per estar apartat de aquells, pàg. 91 
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Que a paréixer d’ell dit testimoni, diu seria per haver anat lo dit Pons a dir-li al dit 
Seguer que partisen l’aygua, pàg. 91 

Quins crits eren los que tenien Pons y Seguer, li digué pensava seria per haver anat 
lo dit Pons al dit Guillem Seguer a dir-li que partissen l’aygua, pàg. 92 

Departint-se lo dit Pons de ell, dit testimoni, y los demés en companyia del dit 
Guillem Seguer per h[a]ver-lo de acompanyar, pàg. 92 

Y venint-se·n ell, dit testimoni, y los demés a la present vila, per ser ja casi de nit, 
aplegà a ells lo dit justícia , pàg. 93 

Lo dit Antoni Pons se·n vingué a la present vila, restant-se ell, dit testimoni, y los 
demés en lo dit Guillem Seguer per haver-lo de acompanyar, pàg. 93 

Dix-ho saber per haver-lo praticat i coné[x]er també lo vestits que portava de color 
de ull de perdiu, pàg. 96 

Dix-ho saber per haver-lo tractat i conéxer lo vestit tanbé, pàg. 97 

Fonch reconeguda de dita casa per dit ministre per haver alguns béns mobles que 
podien escriure, y en aquella no foren atrobats béns ninguns, pàg. 104 

Se entregà per les morts perpetrades en les perçones de aquells per haver-se mort la 
hú a l’altre a punyalades, pàg. 107 

És pus llargament contengut, ço és, tant quant arròs roig serà necessàr[ia] cascuna 
de les parts, per haver de pagar los gastos que [...], pàg. 107 

Se ha de anar a la ciutat de València per quant lo justícia criminal s’emportà aquell 
a la dita [ci]uta[t], [de] [València] per ser de aquella jurisdictió del dit lloch de Çueca, 
pàg. 108 

Los quals gastos de traure dit acte de cadàver tocaria a pagar a la part del dit 
Bernat de la Marqueba per haver mort al dit Pere Rúbio, pàg. 108 

Serà necessàr[ia] cascuna de les parts, per haver de pagar los gastos que [...], pàg. 
108 

Sis diners per cafís y per no haver trobat un afor dita de la que tenia, dava lo dit 
Jaume Sancho deu sous, pàg. 108 

Dava lo dit Jaume Sancho deu sous, trenta-y-sinch reals y sis dinés per cafís, per 
haver fet va y real lliurament al dit Sancho de una part de dos cafíços de arròs roig , 
pàg. 108 

Una part de arròs se hauran fet, [ço] [és] per segar, garbejar, batre, possar en bell y 
tirar-lo a casa de dit justícia, pàg. 108 

6 dinés, les quals lo dit justícia mesura en son poder per aver de traure lo acte de 
cadàver, quantitat que tindrà de traure, pàg. 110 

I ell, dit testimoni, y lo dit llochtinent de justícia procuraren de exir y rodaren la dita 
vila per veure si veurien algun[s] homes y si trobaven cosa ni[n]guna ni home algú, 
pàg. 115 

I ell, dit testimoni, lo entorrogà al dit son criat per sanear-se millor, pàg. 115 
També arribà jurat en cap, Joan Figueres, y Jeroni Figueres i l'acosaren per [...] y 

jamay li pogueren pendre la daga, pàg. 121 
Ja sabeu que en Albalat no sobren les casses per aver-se de mudar un ome», pàg. 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1083

123 
Y corrent ell, dit testimoni, per a[v]er de affavorir al dit justícia al dit ravalet, y véu 

a Lluïç, pàg. 124 
Féu relatió que sent cridat de casa Antoni Garçó en lo dia huy, que serien les dos 

ores de la vespra[d]a per aver de curar Antoni Garçó de una punyalada que es deya li 
avia pegat Luïç , pàg. 124 

Li fonch forçós clavar mà al punyal que portava y defensar-se de dit Garçó per no 
trobar-se no més de els dos a soles, y que ell, confesant, no sols lo aja nafrat, pàg. 125 

La punyalada que lo dit Luïç Corbera, son marit, li à pegat, per estar ja bo y sens 
perill, [per] mà e poder, aquella requir, per quant son marit està pasant en la presó ab 
gran detriment de sa casa y de sos fills que sia prou [...], pàg. 125 

Està curat y bo de dita nafra y que pot desospitar aquell per tenir aquell dita nafra 
ab tots los requessits que una nafra à de tenir per a poder-se desospitar, pàg. 126 

Nomena dit, que per no aver-hi altre sirurgià en la present vila, al dit Antoni Oriola 
y a Joan Bonat, doctor en medecina, pàg. 126 

Per cuitar gastos a les part[s] per ser pobre, per a que los dos junts facen la dita 
desospitació en la forma costumada, pàg. 126 

No se atrevien a llogar-la per no estar prop de dona tant desonesta, pàg. 127 
Y dix-ó saber per ser vehí de la dita e present vila y de la cassa de aquell, pàg. 127 
Y té notícia ell, dit testimoni, que lo dit son marit ne és sabedor y ó consent, o sia per 

ser ome de t[a]n poca califat y vil, o per altra causa; pàg. 127 
Y açò ho entén ell, dit testimoni que lo dit son marit o consent així, per ser ome vell, 

com també per ser ome vil y de poca calitat, pàg. 128 
Y açò ho entén ell, dit testimoni que lo dit son marit o consent així, per ser ome vell, 

com també per ser ome vil y de poca calitat, pàg. 128 
Aquell està indispost de propexia y al present ausent per estar en la ciutat de 

València,  pàg. 128 
Diguen i declaren e[n] [pod]er del scrivà y en presència dels dits justícia i assessor, 

per convenir fer-se així a la bona y recta administració de la justícia, pàg. 130 
Encara que servia a Pere Ameller, d’esta part de tres messos, per ser ome molt vell 

lo dit Joan Castets dormia en sa cassa cada nit, pàg. 131 
E dix que en lo dia de air de ves[p]rada, per estar com està vehina y prop de la cassa 

de Joan Castets, pàg. 133 
Que avent promés de sanar los marranchons, no u avia fet per aver-se desparegut en 

lo dia de huy de matí, pàg. 133 
Era un ome molt mal vestit [de] hedad de quaranta anys, barbinegre, de mala cara, y 

sab ella, testim[o]ni, que per estar vehina en lo carrer de la esparteria de la dita vila, a 
on també té cassa Joan Castets, [...] que lo dit ome crestador dormí aquella [nit] en 
cassa del dit Joan Castets, pàg. 134 

Y ella, dita relant, coneixent era son marit anà corent per aver de obrir la porta, y 
ans de obrir sentí altra escopetada y corregent per are[...], pàg. 137 

E per no saber scriure féu assí una creu de sa mà, pàg. 138 
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E per no saber scriure féu assí una creu de sa mà, pàg. 138 
E per no saber scriure fermà una creu de sa mà, pàg. 138 
E dix que ell, dit testimoni, per sentir-se de mala gana se possà en lo llit de panís, 

pàg. 139 
E per no saber escriure féu una creu de sa mà, pàg. 141 
Jugant al trinquet en la entrada de l'ostal puesto a on se sol albergar per ser 

foraster, en companyia de Joan de Chavarria, pàg. 142 
Y li ixqué molt poca effució de sanch, per ser com era lo punyal encara que de la 

ussança astiat, pàg. 142 
Y als crits y avalot acudí lo jurat en cap en la vara de lo justícia, per estar mal en lo 

llit lo justícia, y ja havia fugit lo dit Sebastian de Coxentey, y sols trobà a ell, pàg. 142 
E per no saber escriure féu assí una creu: [rubricat]: Martí Sancho + [rubricat]: 

Vicent Ferrer, pàg. 142 
Dicto die Joan Ugarte, de nació viscaÿno, rajoler de son offici, resident al present en 

la present vila de Albalat, per tenir arrendat lo rajolar de dita vila, pàg. 143 
Tots de nació viscaÿnos, los quals per ser tots de una nació y amichs se recolliren en 

lo ostal, pàg. 143 
Se alçaren lo ú contra l’altre sens tenir ningunes armes, si no és per aver-se 

d’abraçar o jugar a punyades, pàg. 143 
Y después de curat véu que la justícia portà à la pressó al nafrat per no tenir fiança 

ni casa pròpia, pàg. 144 
La causa de exir tan poca sanch degué ser per haver-li paregut ser lo punyal estret, 

encara que de la ussansa, pàg. 144 
Y véu que la justícia prengué al dit Joan Martínez, y·l portà nafrat com estava a la 

presó, per no tenir fiança ni casa pròpia, a on huy lo à vesitat y à vist que es queixa 
molt lo dit nafrat, pàg. 144 

En ningun temps, ans bé sempre se àn tractat molt amigablement tots, per ser de una 
terra y de una nació, pàg. 144 

Per les quals lo pogués aver occasionat a pegar-li dita punyalada, ans bé per ser 
tots de una terra, eren amichs com a germans [...], pàg. 144 

Y als crits y avalot, véu que acudí la justícia y prengué al dit nafrat, y después de 
curat lo portà a la presó per no tenir fiança ni seguritat, pàg. 145 

Un estudi de sa casa que stà al costat de la cuyna, que és a on estaven jugant, 
Monserrat Sans y la muller de aquell, y Francés Borda, que per ser vehins les [més] 
[nits] passaven a la dita sa casa a entretenir-se al joch del vint-y-hú, pàg. 147 

Que encara que per a huy és ferida simple per no ser penetrant, pàg. 147 
Emperò per estar en la cavitat vital pot fer-se penetrant, y entonces pot tenir per[ill] 

de la vida, pàg. 147 
E dix que lo disapte en la nit [...] passà ell, testimoni, Monserrat Sans, y la muller de 

dit Sans a la casa de Sabastian López a vel·lar; que per e[s]tar vehins [...] acostumaven 
de passar a vel·lar, y a entretenir-se a goch de dones, pàg. 150 
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Passar-se com se passen los corrals, per no estar tancats aquells, passaren com 
altres nits acostumaven de passar a vel·lar, y a entretenir-se a goch de dones, pàg. 150 

E lo dit Francés Monreal, justícia, vista dita relatió nomenà al doctor Joseph 
Exar[nir] y al dit Antoni Oriola, sirurgià, per no aver altre barber, per a que 
regoneguen la [na]fra, pàg. 151 

E per no saber escriure féu la creu seg[ü]ent, pàg. 154 
E per no saber scriure féu assí un creu: + , pàg. 156 
temps que es nafrà o el nafrà lo dit Mulet no estaven presents los dits Talens, Bruno 

Sarrió, Francés Ribera y Bernat Sans per aver-se·n anat devés del morelló, pàg. 158 
E per no saber escriure féu assí una creu, la creu següent: + , pàg. 159 
Lo portà a cassa son pare y el deixà acomanat a sa mare per no estar en la present 

vila son pare ni lo dit justícia, pàg. 163 
Per part de son senyor, lo egregi conde de Sellent, senyor y baró de la dita y present 

vila, per tenir orde exprés de sa senyoria, de son procurador general de haver-ho de 
fer, pàg. 163 

Havia demanat les claus de dites pressons a la muller de dit justícia, per estar com 
estava fora de la present vila lo dit justícia, pàg. 163 

Tancat en les dites pressons al dit Joan Mulet, sens permissió, ni tenir-ne notícia 
alguna los dits justícia y jurats y síndic per ser com són les pressons pròpies de dita 
vila, y no del senyor de aquella, pàg. 163 
5 per + infinitiu destinació 

Ítem fonch interrogat que diga que si à nafrat a un vaquer y à corregut aquell de 
darrere per haver-lo de matar, pàg. 81 

Ab les armes sobredites en les mans no no pogué remediar-ó y per [no] deixar dites 
vaques no po[gué] dar avís al justícia de dita vila, pàg. 84 

Li havia dit que anàs a cullir un poch de raïm per menjar a sa casa, per ço que ja 
veremava, pàg. 105 

Y sab que per acudir a la solica de aquella, alguns fadrins de la present vila furten 
algunes gallines, polles y pollastres, y les porten a la cassa de dit Joan, pàg. 128 

Senyal de que se havien agenollat damunt per haver-lo de ofegar, pàg. 130 
 

16 per + infinitiu final  

No·l havia agraviat al dit Badia, sinó que ans bé per refrenar-lo y anar-li a la mà 
com li hanava lo nafrà, pàg. 88 

Tenia gran necessitat de aygua en lo dit son camp se n’ixqué de aquella per veure si 
trobaria a son amic, pàg. 91 

Se baxaren de les cavalcadures per veure si·l conexerien, alsant-li lo cap, i com 
veren que ja estava mort y maltractat lo deixaren [es]tar y no·l conegueren, pàg. 99 

Y ell, testimoni, se apeà per veure si·l conexeria, y el girà i no·l conegué, pàg. 100 

Nosaltros som venguts así a est molló per veure si estava assí lo ome mort y no avem 
vist res», pàg. 101 
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Sercaren per allí alrededor del molló per veure si trobarien lo ome mort que·l pobre 
els havia dit, pàg. 102 

Requerint de totes les sobredites cosses féu relàs acte publich per haver-ne memòria 
en lo esdevenidor, pàg. 103 

Y ell, dit relant, li respongu[é] y li dix: «Luïç, jo buscaré si trobaré a on mudar-me 
per donar-vos just, però no·m pareix que usau bon tracte ab mi de aver venut la casa 
tenint-me-la arrendada, pàg. 123 

Li pesa molt de aver-li pegat punyalada ninguna y si acàs la à pegada és estat per 
defensar-se y occasionat del dit Garçó son cunyat, pàg. 125 

Y ell, testimoni, dormí dins de l’estudi damunt de una caixa; y dos hores abans del 
dia se llevà ell, dit testimoni, per anar a fer faena a casa de son amo, pàg. 131 

Y així tenen [per] [sert] que lo dit crestador lo à mort per robar-lo perquè diuen 
falten uns dinés que tenia en cassa, pàg. 132 

Que lo dit crestador lo à mort per robar-lo perquè diuhen falten serts dinés que 
tenia, pàg. 133 

Que lo dit crestador lo à mort violentament offegant-lo per robar-lo per los indicis 
de no aver anat a sanar-li lo marranchonet,  pàg. 134 

Que li àn falt[at] serts dinés que tenia lo dit Castets, que lo dit s[a]nador lo à mort 
per robar-lo, pàg. 135 

Un fadrí nomenat Bernat Esplà anà la nit passada a passar nit, demanà Hisenda per 
venir a la present vila, y que no havia tornat, pàg. 154 

Me requeriren a mi dit Pere Ferrer notari, los ne rebés acte públich per haver-ne 
memòria en lo sdevenidor, pàg. 164 
6 per + inf. d’acció retribuïda  

Memòria dels gastos fets en lo arròs de Bernat de la Marqueba fets per Hieroni 
Ameller: Primo per assistir lo justícia dos dies, lo dia del garbejar y lo dia del batre: 16 
sous, pàg. 110 

Ítem per fer camins de tirar lo arròs a casa lo justícia: 14 sous, pàg. 110 
Primo per anar lo ministre a creuar lo dit arròs y altres gastos es feren en la cort: 

18 sous, pàg. 111 
Ítem un ome per a la gera per treballar dos ores 3 sous, pàg. 111 
Ítem per assitir lo justícia lo dia del batre a la era: 8 sous Ítem més lo seu de màdel 

banc per ço que no es féu bell la hera de tres hòmens: 1 lliura 4 sous, pàg. 111 
Ítem més per garbejar lo arròs dos hòmens y dos cavalcadures 7 lliures 14 sous y un 

hom de traure les garbes a la vora del marge: 1 lliura 18 sous pàg. 112 
 

15 per a que 
Vull hanar a avisar a son pare per a que vaja a pendre la dita escopeta, pàg.  75 

Ixqué de aquella per veure si trobaria a son amic per a que se n’anàs al dit camp, 
pàg.  91 

Que se n’anàs al dit camp per a que possàs aygua en aquell, y que y tinguera 
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compte, pàg.  91 
I encontinent ell, testimoni, vista la relació del pobre procurà de fer anar al pobre en 

sa companyia per a que fes exa relació al justícia, lo qual era fora, pàg.  98 

Y ell, dit testimoni, encontinent pugà a cavall en un rosí que tenia allí y donà avís al 
llochtinent de justícia de lo que pasava [...] per a que anàs allà a veure lo que 
convindria fer, pàg.  107 

Nomena [...] al dit Antoni Oriola y a Joan Bonat, doctor en medecina de dita vila, 
per cuitar gastos a les part[s] per ser pobre, per a que los dos junts facen la dita 
desospitació en la forma costumada, pàg.  126 

Y és tant desoluta que ad alguns que passen per lo carrer los crida per a que entren 
así a star ab aquella, pàg.  127 

Consertà ab un ome francés, crestador de marranchons per a que en lo dia de air de 
matí li sanàs un marranchonet, pàg.  134 

Y al dit Antoni Oriola, sirurgià, per no aver altre barber, per a que regoneguen la 
[na]fra de la punyalada de la perçona de[l] dit Sebastian López, pàg.  151 

Fassen la desospitació de aque[ll]a en poder del scrivà de la present cort, per a 
que·s continue aquella al peu del present procés, als quals dóna comissió large, 
etcètera, pàg.  151 

Y ell, testimoni, li da lliçència per a que vingués y li encomanà los portàs un real de 
València de ayguardent, pàg.  153 

Y lo dit machoral li da llicènçia per a que ving[u]és, pàg.  154 
Y li donà llisènsia lo dit majoral per a que tornàs ad Albalat, pàg.  155 

«Senyor çequier, mon pare m’envia assí per a que vostra merced vinga a la era de 
na Muleta, que Francés Suelves, menor, està nafrat, pàg.  158 

Que vostra merced vinga a la era de na Muleta, que Francés Suelves, menor, està 
nafrat, per a que vostra merced se l’enporte en lo rosí», pàg.  158 

 
 

65 perquè (20 per què, en blau, i 45 perquè) 
 
21 perquè interrogatiu indirecte  

Ítem fonch interrogat ell, dit relant y confessant, que diga que per què l’à possat 
pres y perquina rahó y causa, pàg. 81 

Fonch interrogat que diga que per què l’à possa[t] pres y que per quina rahó y 
causa, pàg. 82 

Fonch interrogat que diga que per què à nafrat a un vaquer que trobà en la marjal 
de dita vila, pàg. 83 

Fonch interrogat que diga [...] per què avia ubert la caseta y q[ue] si estava en 
companyia de algú, pàg. 83 

Fonch interrogat que diga que per què à nafrat a un vaquer [...] que per què corria 
darrere de aquell en un punyal desenbayna[t] en la mà, pàg. 83 
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Y axí ell, dit relant, y lo dit Meseguer anaren al dit bresquil hon los trobà a dita ora 
y dia lo dit llochtinent, lo qual los dix que per què avien ubert la caseta, , pàg. 83 

I dient-li què seria la causa, o per què lo haurien pogut matar, dix que si ja era y que 
havia casat a desgust de un padastre que tenia lo dit Mansano, pàg. 97 

Fonch interrogat ell, dit relant y confessant, que diga que qui l’à posat pres en les 
presons comunes de dita vila y per què, pàg. 115 

E dix ell, dit relant y confessant, que lo dit justícia lo à posat pres, en companyia del 
llochtinent, en les presons comunes de la present vila, però que no sab per què ni per 
quina rahó e causa, pàg. 115 

Coregueren darere del dit Rubert per a veure si·l porien pendre per a dur-lo a la 
pressó, i no pogueren pendre·l però que ell, testimoni, no sab perquè desavingueren, 
sols entén que aprés que fonch per rahó de unes penyores, pàg. 120 

Però que ell, testimoni, no sab perquè es desavinguesen los dits Rubert y Vilarasa, 
pàg. 121 

Ítem fonc[h] [yn]terrogat ci sab o à entés a dir ci lo dit Josep Gonçales vivint era 
ome que anava encontrat ab amistats en algunes persones y ci tenia enemiga contra 
algú, diga y declare qui són y per què, pàg. 140 

Ítem diga ci sab o à entés dir, y ci à fama en la present vila qui à comés dit omicidi 
en la persona de dit Gonçales y per què, pàg. 140 

Ítem diga si sap o à sentit a dir y ci à fama en la present vila qui à comés dit omicidi 
en la persona del dit Gonçales y per què, pàg. 140 

Ítem diga si sap o à entés a dir y si à fama en la present vila qui à comés dit omicidi 
en la persona del dit Gonçales y per què, pàg. 141 

Ítem si sab o à entés a dir ci lo dit Josep Gonçales vivint era [o]me que anava 
encontrat ab amistats en algunes persones y ci tenia enemiga contra algú, diga y 
declare qui són y per què, pàg. 141 

ítem si sab o ha entès a dir si lo dit Jusep Gonçales vevín era home que anava 
encontrat ab amistats en algunes persones y si tenia enemiga contra algú, diga y 
declare qui són y per què, pàg. 142 

Es véu clarament avia exit molta effusió de sanch, per lo[s] senyals se mostraven en 
lo gipó y camisa que portava lo dit Sebastian López; y demanant lo dit justícia que per 
què o com lo avien nafrat als que estaven allí presents, pàg. 146 

Y dit majoral li dix que per què avent estat poch ans en dita vila volia tornar, y li 
dóna llisènsia; y hoý li dix que procuràs tornar prest, y aquell dix que no tornaria que 
no ixqués la lluna, pàg. 156 

Y lo dit son fill anà; y entretant ell, dit testimoni, li demanà qui l’avia nafrat, y per 
què l’avia nafrat, pàg. 159 

Y aplegat dita hera, sentí que dix lo dit çequier al dit Francsés Suelves, menor, que 
qui l’avia nafrat, y per què, y centí que dix lo dit Françés Suelves respongué al dit 
çequier que Joan Mulet, menor de dies, y que la causa y aver-se desavengut avia estat 
per una armilla que li avia amagat, pàg. 162 

 
2 perquè relatiu A. N.   
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Que lo dia enans no havia birbat amb ells y axí que no podia saber la ca[u]sa per 
què havien renyit, pàg. 88 

Tan[t] [sola]ment havia birbat lo dia que es barallaven, y axí no podia un poc saber 
la causa y [ra]hó perquè es barallaven, pàg. 89 

 

41 perquè causal  

Li respongueren los dits Esteve Rossell, Joseph Rossell y Jaume de [Sancho] que no 
podien anar perquè tenien [un] poch que fer, pàg. 72 

Digué a ell, dit relant, y al dit Llobet qu[e] qui tenia la clau de la caseta, perqu[è] 
[es]tava uberta; y ell, dit relant, li respongué q[ue] no·n sabia res, pàg. 82 

Diu que ell no l’à uberta [di]ta caseta ni és entrat en ella perquè estava gitat y 
apartat un poch de aquella, dormint, pàg. 82 

Y que no sab perquè és estat ni per quina rahó, pàg. 85 
Y ells respongueren que [no] [s]e ossen res perquè avien dinat molt bé; per ço que 

ell se·n volia anar a guardar dites va[ques] [y] [...], pàg. 85 
Y·l portaren a la dita vila a sa casa perquè ell, dit relant y confessant, no·l havia 

agraviat al dit Badia, sinó que ans bé per refrenar-lo y anar-li a la mà com li hanava lo 
nafrà, pàg. 87 

Que en los dies arrere ja birbant anaven repetint los dits Biarnés y Badia, perquè 
ell, dit testimoni, tan[t] [sola]ment havia birbat lo dia que es barallaven, pàg. 89 

Féu-me merced de que l’aygua que entra en lo meu camp no me la toquen, perquè jo 
me·n voldria anar a casa que és ja tart, i tinch necessitat de aquella, pàg. 90 

Al qual respongué lo dit Rúbio que ell que tirava la verema que es carregàs, perquè 
ell no volia destorbar-se de sa faena, pàg. 106 

E dix que bé coneix al fadrí que stà en casa y servici de Jaume Mars, menor, de 
vista, perquè jamay ha tengut tracte ab ell, ni menys sab qui li à pegat de bastonades, 
pàg. 115 

Y en açò li dix lo dit Corbera: «Antoni, buydau-me la casa, perquè yo la hé venuda, 
pàg. 123 

La hé venuda perquè com yo estic en Algemesí, no me està bé, tenir-la llogada, pàg. 
123 

No me està bé, tenir-la llogada, perquè dels lloguers no se·n trau si no és ruyna de 
les casses y males cobrançes», pàg. 123 

Que de bona voluntat lo perdonava per amor de Nostre Senyor, perquè Déu lo 
perdonàs a ell, pàg. 123 

E dix que està en veritat que ell, confessant, anà en haver dinat, a casa d’Antoni 
Garçó, son cunyat, y li dix que li fera plaer de buydar-li la casa dins huit dies perquè la 
tenia venuda; pàg. 125 

Té scandalizat no sols lo vehinat emperò tota la vila, perquè té porta uberta a tota 
manera de gent, no sols hòmens solters, emperò a gent bandida y fadrins, pàg. 127 

Y també à oït dir que en certa occatió y certa nit dormiren certa gent ab la dita 
muller del dit Joan d’Estruga estant en casa lo dit y que els dix que pues se avien servit 
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de sa muller tota aquella nit perquè no li donaven altra cossa, pàg. 128 
Senyal de que la persona que féu dit delicte tenia los peus mullats de fanch, perquè 

avia plogut aquella nit de matinada, pàg. 130 
No l’àn vist, a[n]s bé se n’és hexit de dita casa per la part del co[rral] que stà ubert 

als camps, perquè se à trobat la porta de lo carrer tancada en clau, com se acostuma 
de tancar de part de nit, y la del corral uberta; pàg. 130 

Lo han informat verbalment de que vént que eren tres ores de vesprada y no se avia 
ubert la cassa de dit Joan Castets, cossa no acostumada ad aquell perquè era persona 
que es solia llevar de ma[tí], y anar a missa, y parlar en les vehines, pàg. 130 

Y anit tingué per oste a un françés, crestador de marranchons, lo qual véu passar 
per lo carrer, y anava mal vestit, y no pot dir altres senyes, perquè no·l mirà molt bé, 
però sab que dormí aquella nit en cassa del dit Castets, pàg. 132 

Y tots veren com estava ja gelat y mort, y lo dit justícia per descàrrech de son offici, 
y perquè lo dit crestador avia promés de crestar serts marranchonets, pàg. 132 

Bé que a lo dit ome crestador dormí aquella nit en la cassa de dit Joan Castets 
perquè ja era molt de nit q[u]ant ella, testimoni, lo véu en la dita cassa al dit crestador, 
pàg. 133 

Y així tenen [per] [sert] que lo dit crestador lo à mort per robar-lo perquè diuen 
falten uns dinés que tenia en cassa, pàg. 132 

Y així tenen per sert que lo dit crestador lo à mort per robar-lo perquè diuhen falten 
serts dinés que tenia, pàg. 133 

Provehí lo dit justícia fos lliurat lo dit cadàver a la eclesiàstica sepultura perquè 
fóra soterrat, pàg. 136 

E dix que en ninguna manera pot saber ni sab de a on li aja pogut venir lo tirar-li les 
escopetades al dit son germà, perquè era ome pasífich y quiet, y tenia amistat ab tots, y 
de defora ella non pot saber, y així no sab que dir en aquest cas, pàg. 138 

E dix que axí és ver y que ell, testimoni, no sentí les escopetades perquè sa casa està 
al cap del carrer de la esparteria, y ell, testimoni, a dita hora estava dormint, pàg. 141 

La causa deu ser perquè lo punyal en què li pegà dita punyalada lo dit Coxentey al 
dit Martínez li paregué estret encara que de la ussança, pàg. 143 

Encara que està en la cavitat vital no és penetrant perquè és ferida simple; y per 
aquella no té perill de la vida, pàg. 145 

Y no pot haver-lo nafrat altra perçona perquè tan prest que es sentí nafrat no véu 
altra perçona prop de aquella si no és lo dit Sancho,  pàg. 148 

Y també véu que lo dit Joan Sancho estava nafrat en la cara perquè lo véu que tota 
la cara tenia plena de sanch, pàg. 149 

Li donà escapo per la paret del corral, que ix als morerals perquè de y on, y hoý a 
dir avia pegat lo dit Joan Sancho una punyalada a Sebastian López, teixidor, per lo 
joch, pàg. 149 

Jo ab un diner pague perquè ya sé lo que tinc de fer, que en pegar la primera carta 
tinch fet lo joch, y deixar les cartes», pàg. 150 
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Y la véu y fama és que dit Joan Sancho av[ia] peg[a]t dita punyalada al dit Sebastian 
López perquè s’és ausentat, pàg. 151 

Y el dit Bernat respongué que volia venir perquè lo dumenge avien de anar ell y 
Simó, ministre de Albalat, y sa muller, al Sant Christo de Sollana, pàg. 153 

Dix al machoral que el dexàs tornar a Albalat aquella nit, que avia de parlar en 
Simó, perquè lo diumenge avien de anar al Sant Cristo de Sollana, pàg. 154 

Dix lo dit Bernat Espià al dit majoral que·l deixàs tornar ad Albalat aquella nit, que 
avia de parlar en Simó, lo ministre, perquè el dumenge avien de anar al Sant Christo de 
Sollana, pàg. 155 

Demanà Hisenda al dit majoral per a tornar a dita y present vila, dient l’importava 
parlar en Simó Julià, ministre, perquè avien de anar lo diumenge al sant Christo de 
Sollana, pàg. 156 

Y lo dit Fransés Suelves, menor, li dix a ell, dit testimoni, que l’avia nafrat Joan 
Mulet, perquè s’avien desavengut per una armilla que li avia amagat lo dit Mulet y no 
li volia dir a on estava, pàg. 160 

Y oý y véu que lo dit çequier dix al dit Grabiel Mulet que ell no u podria fer perquè 
era fadrí;  pàg. 162 

 
1 perquè final 

«Joan esperau-vos así un poch mentres que jo me aplegue a parlar en Guillem 
Seguer y dir-li que·m fassa merced de que partixcam entre·l[s] dos l’aygua perquè tots 
tingam recapte», pàg. 91 
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Joan BUSQUETS DALMAU, 1626-1683 La Catalunya del barroc vista des de Girona. La 
crònica de Jeroni de Real, 2 volums, Biblioteca abat Oliva, Ajuntament de Girona i 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona 1994. El segon volum conté la 

transcripció de la cònica. 

 

Ocurrències valorades en la transcripció d’aquest text (859): 
per a  146 per a que 57 per+S.N.+a+inf 0  

per+inf. causal 200 per+inf. final 91 per+inf. de dest. 185 per+inf.d’immediatesa 0

per+inf. d’acció no feta 1 per+inf. d’acció retribuïda 4 per de règim + infinitiu 2  

per tal com 0 per ço com  0 per ço car 0 per tal car 0

Per ço (o so)  19 per raó de 0 per qui 1 ço perque relatiu 0

per què relatiu A.nom. 1 per què relatiu A.orac. 4 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 1

perquè causal 97 perquè final 70 perquè substantiu 0 per + rel. comp. 0

Per tal que 0 per ço que  0 per tant 1  

per tostemps 0 per null temps 0 Si per ventura 1 per altres valors 2.311

 
 136  per a (+ 10 par a) 

 7 casos introduint un circumstancial de temps (dos d’ells per a sempre): 

En lo setè assumpto se donan alguns avisos per a hont1 poria tornar augmentar-se 
Gerona de habitants, pàg. 15 

Resolgué se cridassen Brassos generals, donant cartells a tots los qui podan 
entrarhi, per a deu del corrent, a efecte de determinar la quietut y sosciego del 
Principat, pàg. 126 

Lo primer fou dejunar per a sempre la vigília de la Anuntiatió de nostra Senyora 
perquè eix dia comensà a suar la sua santa imatge del Roure, pàg. 135  

Que en part pública no se ballia ni.s fassan màscaras que és absolutament llevar las 
Carnastoltas per a sempre, pàg. 136  

A vint-y-sis rebé la Ciutat carta del Governador de Cathalunya en què la avisava 
que, per a quinse desembre, pàg. 277   

A vint-y-set comensà lo thezorer enviar a sercar los militars, representant-los se 
apersebissen y posassen a punt per a la diada que.stava assenyalada, pàg. 277 

De las demés parts de Cathalunya havia acudit gent a eixa campanya perquè se 
esparava alguna functió a Rosselló, per a vint-y-dos que era lo dijous sant, volent 
pendre a les onse horas, pàg. 434 

 

 7 casos introduint un circumstancial de lloc: 

A vint-y-dos partí lo Virrey de Figueras ab tots los cavallers per a Perpinyà, pàg. 
111 

Lo Diputat militar se partí per a Figueras, pàg. 127 
                                                 
1  De fet, no és pas un cas de per a, sinó la combinació de la preposició simple per i la locució adverbial 

a on. 
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El Diputat Real, Miquel Quintana, se partí per a Tortosa, pàg. 127 
Se partí la mateixa tarda y marxà per a Castelló, pàg. 164 
La Ciutat li féu parar la casa de don Diego Çarriera, y no s’i detingué més, que a las 

dos horas se partí per a Barcelona. pàg. 229 
A quatre se n’anà de Barcelona per a Madrid, a casar-se, lo Marquès de Mortara, 

Virrey, pàg. 320 
Era lo senyal se havia de fer quant seria dins Palamós, y se embarcà per a 

Barcelona, pàg. 344 
 

 6 introduint un benefactiu: 

Aquest die, entrà lo de la Mota en Barcelona per péndrer los òrdens del Virrey en 
acabant de dinar per a sas tropas, seguint-lo los cavallers de Barcelona aptes per a las 
armas, pàg. 176  

Vehent no era capàs la casa de la Misericòrdia per a tots los malalts del mal corrent 
que y aportavan, consertà la Junta del morbo, pàg. 251 

Los malalts de febras que estavan a l’Hospital General y lo dit fos unit ab lo de 
Misericòrdia per a tots eixos malalts del contagi, pàg. 251 

A vint-y-tres aportant lo senyor Jaume Bres, thezorer,carta de fe y crehensa y altres 
del Governador de Cathalunya per a la Ciutat, dient se havia declarat en Barcelona, 
per lo Cancell Real, somatent, pàg. 274 

Ab gran sentiment y desconsuelo per a sos vassalls, que tots los militars y damas se 
vestiren de dol, pàg. 398 

Suplicava a la Ciutat de Gerona se interposàs no se arribàs en eixos medis tant 
danyosos par a tota la Províntia, pàg. 275 
 

 36  introduint un complement nominal de destinació: 

Se troban en ella cosas particulars, succehïdas en nostre Principat de Cathalunya y 
en particular en esta Ciutat, que serian per a molts escondidas y en la memòria dels 
hòmens sepultadas, Pròleg, pàg. 14 

Sent cosa ordinària posar-se disentiments per a satisfació de alguns agravis rebuts 
de ministres reals, que no purgan taulas ni visitas ho rompiments de privilegis, pàg. 33 

Envià el conceller en cap Julià de Nabel, que.l trobà en casa del batlle de 
Escornalbou y li donà la pòliça per al banch, pàg. 34 

Espanya havia feta una gran olla per a tant pocha carn, pàg. 40  

Axí se han de donar los advertiments per a la conservatió de Gerona, pàg. 41 

Si emperò en los comuns, aunque no sie preguntat, quant se judica convenièntia y 
utilitat per al bé públich, pàg. 41 

Y axí ni son rey ni sos ministres han de sentir mai que.l magistrat de Gerona dóne 
dvcrtimcnts per a sa conservratió, pàg. 42  

Per eixos medis se remedià, per un prudent senador, lo gran motí de Sena, quant lo 
poble alterat volia posar foch a la casa del senat y matar los senadors, per al descuyt 
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havian tingut en falta de oli, pàg. 482 

Tant per al servey de Déu y benefici públich. pàg. 49  

També hi havia moltas vinyas per la montanya de sant Miquel y avallans, que lo 
lloch és apte per a tot y s’i feya molt bon vi, pàg. 54  

Seria molt millor antes de juntar lo cancell tenir la junta, discorrint del que se ha de 
proposar y, per a resolutió del que aparega més convenient, pàg. 55 

Que tots los habitants del barri li donassen per sinch dies la satisfació de sos mèrits 
per a sufragis de la ànima, pàg. 59 

Volan aplicar, si a lletras per ecclesiàstichs o facultats, o a oficis mecànichs, y per a 
la inclinatió o electió de estat que pendrian fossen afavorits, pàg. 59 

Pregàrias per a contagi, pàg. 77  
Serà virrei de Catalunya el 1648, rey de Lenguadoch, en França, per a son rescat, 

pàg. 103  
Havian de pagar, per los gastos de la guerra, los tres estaments ecclesiàstichs, 

militars y ciutadans honrrats, deixant los demés estaments per als talls que farian las 
universitats, pàg. 129 

Del qual die correran sis dies per a deduir y al·legar tot lo que las parts voldran per 
a justificatió devant del scrivà major, pàg. 147 

Sempre que seran anomenats, degan acceptar lo càrrech per al que seran anomenats 
y no.s pugan escusar, pàg. 153 

Lo primer, partí la companyia de Rafel de Raset y Trullàs per a la campanya de 
Rosselló baix de orde de don Joseph Çacosta, governador de las armas de Empurdà, 
pàg. 172 

Aquest die, entrà lo de la Mota en Barcelona per péndrer los òrdens del Virrey en 
acabant de dinar per a sas tropas, seguint-lo los cavallers de Barcelona aptes per a las 
armas, pàg. 176  

Aquest die, entrà lo de la Mota en Barcelona per péndrer los òrdens del Virrey en 
acabant de dinar per a sas tropas, seguint-lo los cavallers de Barcelona aptes per a las 
armas, pàg. 176  

Hisqué grandíssima multitut de gent, que apenas restà ningú aptes per a las armas, 
pàg. 176  

Que persevera en la resolutió presa de dexar-nos, per a la exequtió de la qual té 
vostra senyoria lo passaport concedit, pàg. 188  

Constavan de tres-cents quaranta soldats, que era la lleva havia feta Rosselló i 
Cerdanya per al socorro de Barcelona, pàg. 242 

Permetent a qualsevol habitant se’n volgués anar ab sa família y roba de fora 

                                                 
2  Sembla que tampoc no és un ús atribuïble a la composta, sinó que la lectura hauria de ser: «volia [...] 

matar los senadors, pel descuyt havian tingut en falta de oli». Aquest passatge és una bona mostra del 
que hem apuntat en el text principal del nostre treball (cf. 05.27, pàgs. 221-2): construccions mal 
lligades i interferències dialectals. 
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Ciutat, y axí mateix se anassen abarracant per al circuït de Gerona3, pàg. 251 
A onse arribà en Gerona lo senyor de Marcín que venia de França per a General de 

las armas de Cathalunya. pàg. 269 

Resolgué la Junta que, en cas se invedís la Ciutat de Barcelona, se fes una 
companyia de dos-cents hòmens per a son socorro. pàg. 270 

Se havia declarat en Barcelona, per lo Cancell Real, somatent general per al 
socorro se havia de dar a la dita ciutat, pàg. 274 

Se resolgué en lo Cancell que anàs lo Jurat en Cap, ab dos-cents hòmens, per a 
socorro, y promptament partí, pàg. 291 

Se era resolt se fes lleva de sexanta per a la Companyia, pàg. 293 

Com de fet la Ciutat no.n tenia de blat per a més y lo Rey axí mateix, alguns 
particulars ja.n tenian algun poch de reservat ocultament, pàg. 348 

Ventillà’s aquest punt ab una promenada que no y havia nombre par a Cancell, pàg. 
355 

Lo Bisbe rebia diner de las provisions que feya de rectorias. Y axí se publicava per 
al poble 4, pàg. 474 

Sa Santedat avia concedit se beneís públicament la terra en tot aquest Bisbat, per a 
rahó dels sacrilegis y delictes que se avian perpetrats en la guerra proppassada, pàg. 
487 

Se tingué resposta a trenta de dit mes de dita Ciutat de Barcelona de què restàs par 
a consuelo de tots lo dit senyor Canceller y sa gent, pàg. 453 

Per al poble se dava la comunió al Corpus y a la capella de Nostra Senyora de las 
Claustras, pàg. 490 

 

 70  introduint un infinitiu de destinació: 

Encara que sie propi dels hòmens de nostra nació Cathalana esser tímidos y 
enco[n]gits per a tràurer a llum las eroycas actions y asanyas de sos antecessors y, per 
consegüent, lo que scriuen sos treballs, per no esser inclinats, Pròleg, pàg. 9.   

En lo quint se daran advertiments per a prevenir lo remey antes que no tornassen los 
dany[s] que ha patit Cathalunya, segons la esperièntia nos ha ensenyat, pus diu lo savi: 
Vols prevenir ab lo que serà, mira lo qu.és estat y pot tornar esser,  pàg. 15 

Advertiments per a prevenir los danys que ha patit Cathalunya y en particular de 
Gerona, pàg. 18 

[Advertiments] Per a curar las vèrtulas ho inflamacions, pàg. 18. 
Sobre el quint assumpto se donan advertiments per a prevenir los danys ha patit 

Chatalunya en la guerra. y en particular Gerona y son Bisbat, pàg. 41 
Y de eixa manera serian aptes ben diciplinatts per las occasions se oferirian y de 

                                                 
3  Creiem que es tracta un cop més d’una interferència dialectal i que la lectura adequada hauria de ser 

«Permetent a qualsevol habitant se’n volgués anar [...] de fora Ciutat, y axí mateix se anassen 
abarracant pel circuit de Gerona». 

4  També podria ser: «Y axí se publicava pel poble». 
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eixa manera estarian més subjectes als cabos per a castigar-los com fessan desafuoros 
ab los paysans, pàg. 44 

Després de tret el medicament, per a curar la llaga pendran trementina fina y blanch 
de ou, pàg. 45 

També tancar los portals de la ciutat, posant-hi guardas de confiansa, elegidas per 
los Jurats a qui tocha la custòdia del poble per a impedir no entren foresters ab armas 
de foch. pàg. 49  

Y axí, tot lo punt de aquest remey concisteix en què no y haja guerra per estas 
fronteras y, per a ben ser, si Espanya no la comensa, que no la mourà França. pàg. 50  

Donarian feyna a grandíssima gent, axí hòmens com donas, per a filar la llana. pàg. 
54 

Però quant veren que sustentà y satisfeu los pobres, encontinent li donaren sos vots, 
judicant seria bo per a presidir, pàg. 55  

Si la República no té forsas par a defensar-se, és millor fer qualsevol honest partit, 
pàg. 57 

De manera que los pares o parents tinguessen en ells tot arrimo y favor par a 
impedir que.s criassen ociosos, pàg. 59 

En quart, que tots los qui tindran minyons a sos càrrecs, sien pares, mares o altres, 
en tenir deu anys, los hajen de manifestar als vehedors de sos quartos y ells scriure’ls 
en sos llibres, per a saber en què.ls volan aplicar, pàg. 59  

Encara que de jonollons sabessan demanar lo que seria necessari per a dotar-las si 
fossen molt pobras, pàg. 59 

Com estiguessan previnguts de manitions y altres requisits per a resistir als vaxells 
olandesos, pàg. 91 

En algun lloch de la Marina y per los llochs y vilas de Empurdà per a anar fent lo 
mateix, pàg. 91 

Sa Magestat, que Déu guarde, me mana acudir a la frontera per a servir-lo, pàg. 96 

També se resolgué, per occasió de ser-se perdudas las armas se n’aportaren los 
soldats, se fes regoneixensa per las casas per a saber-se los que y hauria en las casas 
dels particulars, pàg. 101  

Dit die, se rebé carta del Virrey, dient havia llicèntia la companyia per a tornar-
se’n, pàg. 102 

Ab seguretat resto de las Veras ab què Vostres Mersès dispondran per a fer esta 
lleva. 106 

Considerant la Províntia que ni tenia bastant gent ni dinés per a sustentar la guerra, 
pàg. 131 

Se ajusta en Montblanch, lo diputat militar Francesch de Tamarit, per a governar la 
gent cathalana y lo senyor de la Mota la francesa, pàg. 139 

Presentada aquesta requesta. corrian tres dies a l’ofitial per a revocar o firmar 
dupte immediatament després de dita prescntatió, pàg. 147 

Del qual die correran sis dies per a deduir y al·legar tot lo que las parts voldran per 
a justificatió devant del scrivà major, pàg. 147 
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Perquè tal die y hora acudcn a casa la Diputatió per a decorar lo dupte ab los 
restants jutges, pàg. 148  

Una que havia gastat de tal manera que havia de sercar medis per a sustentar los 
gastos [que] se li anavan acomulant, pàg. 151 

Que se haja de anomenar un comissari general per a governar-los y vuyt capitans 
per a regir-las, pàg. 152 

Que se haja de anomenar un comissari general per a governar-los y vuyt capitans 
per a regir-las, pàg. 152 

A vint-y-sinch envià en Gcrona una companyia de cent y tres hòmens al camp que 
formava en Argelés per a impedir lo anar a Perpinyà, pàg. 169  

Y a més de açò, donaria la Ciutat sinquanta reals cada die, per a veurer si’s 
trobarian sinquanta soldats més, donant-los lo pa de monitió que dóna lo Rey, pàg. 170  

Foren los dos abrasats per un burlot de foch que.ls encontrà, lo qual despedí nostra 
armada per a cremar-ne dels contraris, pàg. 182  

Anomenà la Ciutat quatre comissaris, que foren misser Gerònim Vergés, Hierònym 
de Real, Francesch Burgués y Pere Ferrer, per a fer-ho entendrer al Capítol, pàg. 202 

Vós fareu donar totas las demostrations de alegria públicha que sobre aquesta 
occasió se donen, la qual vindrà molt a propòsit per a donar consolatió als pobles de 
Cathalunya, pàg. 204 

En la Junta General de las personas que tindran lo ple poder dels Prínceps 
interessats ab la mateixa pau, per a defensar ab rahons y títols també, com per las ar- 
mas, la reunió de Cathalunya a esta Corona, pàg. 206  

Enviar-lo, seguint sos embaixadors, per la pau a Monster, per a donar-los 
memorials, títols y rahons que poden trobar, pàg. 206 

Charíssims y ben amats: Com nosaltres no volem deixar cosa que sie per a donar a 
conèixer a tot lo món la justítia, pàg. 207  

Ben informat de totas las rahons que.s podan representar, ab tots los títols que.s 
poden produir per a sustentar la legítima unió de Cathalunya ab França, per a donar-
los als nostres embaixadors y seguir-los a la mateixa Junta, pàg. 208 

Ben informat de totas las rahons que.s podan representar, ab tots los títols que.s 
poden produir per a sustentar la legítima unió de Cathalunya ab França, per a donar-
los als nostres embaixadors y seguir-los a la mateixa Junta, pàg. 208 

Ben instruït de las lleys y de la istòria del Pahís carregat de tots los memorials, 
instructions y títols que li porian esser donats per a servir de llum a mos embaixadors 
sobre aquest negoci, pàg. 209.   

Hagué de enviar comissió a un Capitular que fou lo canonge Christòfol Rich, per a 
llegir-los la sentèntia de excomunicatió,  pàg. 233 

Vingué lo orde del Governador de Cathalunya per a pendre’l, lo qual lo acompanyà 
a Perpinyà, hi l’entregà al Governador del Castell, pàg. 243 

Se deliberà en la Ciutat se fes un forn cerca de l’Hospital per a purificar la roba dels 
malalts y ha fet molt gran efete, pàg. 250 

Al primer, se rebé carta del doctor Camps y Gori, del Concell Real, que era enviat 
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en Hostalrrich per a fer venir provisions, pàg. 251  
Que no y entrassen gent ruín per a sequejar y robar las casas dels qui se n’eran 

anats, pàg. 254   
Donant emperò vuyt mesos de temps, comptadors del die de las cridas, per a vèndrer 

y esbaltir aquellas, pàg. 259  
Aprés pèndrer lo de Sant Faliu y, quant estava par a partir, plugué algun poch hi.s 

féu, pàg. 268 
Que se fes lleva de gent per a socórrer a Barcelona. pàg. 270 

Al mateix temps havem provehït a fer conduhir de totas parts blat en la dita 
Províntia y stablirem, sens remesa alguna, un Virrey per a comendar y tenir la mà a la 
bona administratió de la justítia, pàg. 271  

Hi.s resolgué s’enviàs Francesch Burgués, cíutedà, par a tractar algun medi ab lo 
Virrey, pàg. 283 

Dit die se ajuntà la confraria de Sant Jordi a petitió dels cavallers y ciutedans 
forasters hi.ls donà la mà fent comissió per a tractar- ho a los ministres, pàg. 284 

Los demés de la vila se’ls donà llibertat per a restar-hi ho anar-se’n ahont 
volguessen, pàg. 297 

Li deyen del Condestable, per a fer-se quant hi estave alotjat ab sa cavalleria, pàg. 
336 

Que als vint tindrian lo socorro a punt per a venir marxant, pàg. 348 
Que y havia treballat, favorables y fortas, no y posàs més gros de guarnitió y 

infanteria de retent per a socórrer als fortins, pàg. 358  
Al mateix die a la tarda, lo Capítol féu embaixada a la Ciutat, fent-li entendre la 

carta havia rebuda de sa Magestad y que, per a conferir ditas matèrias, havia 
anomenats per comissaris lo doctor Narcís Cassart, ardiacha de Empurdà, pàg. 383 

Estant las cosas en eixos medis tant parillosos, se sercà lo expedient següent per a 
mitiguar-los, pàg. 388 

Per a ajustar las discòrdias y controvèrtias se anavan movent axí en los particulars 
republichs com en los comuns d’ellas, pàg. 389 

Respongué lo Viccari havian ohïda nostra prepositió, que fóssem servits dar lloch 
per a determinar lo fahedor, que axí se pratica en los comuns, pàg. 390 

Se era feta temps havia, del redrés par a mirar las casas del bon govern, pàg. 394 
No li aparagué a propòsit Gerona per a fortificar-la per los grans pedrastes de las 

montanyas dol, pàg. 409 
Entregant-los las claus dels portals, tenint orde del marquès de Mortara, Virrey, per 

a fer-ho, ab què restà Gerona sens guarnitió alguna, pàg. 413 
A dos de juliol arribà en Gerona don Juan de Mata, ab carta de Virrey per a 

governar las armas, pàg. 427 
Quant se apersebian par a marxar, tingueren altre avís que no y havia més que 

alguns cavalls, 432 
Com estavan a punt per a marxar los capitans dit die per entepresa Vilafrancha de 
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Conflent, pàg. 434  
A les onse horas, com estavan a punt per a marxar los capitans, pàg. 439 
Scrigué lo Virrey a la Ciutat de Gerona enviàs de son tèrtio cent sinquanta hòmens 

per a guardar lo Portús, que lo enemich no se n’apoderàs, pàg. 446 
A dotse de dit tornà en Gerona la companyia que tenia fixa en lo camp, de sinquanta 

soldats, ab son capità qui era Ramon de Vilanova y, per a tornar, alcansà llicèntia lo 
senyor don Anielo de Gusman, pàg. 447 

Per so se feren quatre comissaris per a representar-li que, quant se li oferís haver 
menester diner, li acudiria la Ciutat ab molt efecte, pàg. 454 

Se despedí lo Conceller de Barcelona dels Jurats, anant a casa la Ciutat y també del 
senyor Bisbe y Capítol, tenint orde par a tornar-se’n a Barcelona, pàg. 462 

 
 22  introduint un infinitiu impulsivofinal: 

Al rey don Jayme de Aragó tingué corts.n la ciutat de Gerona per a disposar la 
conquista de Sardenya, per enviar a l’infant N’Amfós, son fill, que la conquistà dels 
pisans, la primera vegada el any mil tres-cents vuytanta-quatre. Ramon Montaner, pàg. 
22  

Ell era vingut en la present ciutat per a posar en pau y tranquilitat los ciutedans y 
populats en dita ciutat, pàg. 26 

Tornaren-se ajustar los tres estaments per a continuar las Corts, pàg. 34 

Lo endamà, a vint-y-sis, hi anaren los capitans a cavall, ab doscents hòmens a peu, 
per a cobrar-los, pàg. 125 

Se sabé eran exits de Perpinyà per a apendre los colls, y no u atreviren aprés, pàg. 
126 

Dit die sc féu visura de la imatge de Nostra Senyora per lo offitial del senyor Bisbe y 
advocat fiscal, per a veurer si hi hauria algun hueco per hont pogués estar aygua y que, 
ab artifici, la fossen destillar, pàg. 138 

Lo oydor aportava sis mília lliures per a socórrer los qui no tenian per sustentar-se, 
pàg. 170  

Que arribaria en Gerona per a tractar cosas de convenièntia de la Províntia, pàg. 
300 

Dit die, a las tres horas, partiren los Jurats ab molt gran recibo per a rèbrer lo 
senyor Marquès de Mortara, pàg. 303 

Y per so se envihà un embaixador a Madrid, per a suplicar-ho a sa Magestat, 
mentrestant restà guarnitió als baluarts y portals del Rey. pàg. 310   

Deyan los castellans no servarian lo pactat y lo Rey de França tornaria abrassar los 
catalans, y altres cosas per a commoure los pobles, però no foren de ningun efecte, pàg. 
321 

Dient la electió que d’ells havia feta per a conferir las matèrias, y junts acordaren 
de tenir-las en lo convent de sant Domingo, pàg. 383 

Ajustaren una promenada per a determinar si se interposarian, pàg. 388 
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A tretse de juny anà lo senyor Bisbe a casa la Ciutat per a despedir-se dels jurats, 
per ser provehït del bisbat de Tortosa, pàg. 396 

Entraran en lo punt armats per a fer-li guerra, pàg. 421 
Restà al convent de la Marcè de Gerona per a curar-se, pàg. 431 

Lo francès havia fet gros per a socórrer los Banys, pàg. 439 
Per so se feren quatre comissaris per a representar-li que, quant se li oferís haver 

menester diner, li acudiria la Ciutat ab molt efecte, pàg. 454 
Derribavan casas de la campanya per a fer barrachas, desfeyan los sostres y las 

bigas y cayrats, quant se n’anavan hi posaven foch. pàg. 464  
Tenint lo compte de Montarrey notítia que lo enemich carregava las manitions y 

bagatjes per a retirar-se del camp de Castelló, hont se trobava, donà orde lo Virrey 
promptament se posàs en marxa, pàg. 472 

Sabent uns michalets de França que en la isglésia de Garriguella ohian missa 
michalets de Espanya, hi anaren per a pèndrer-los y tiraren-se molts tirs, los de 
Espanya de dintre y los de França de fora, pàg. 477 

Se iuntaren en Nimega, anomenada per lo Rey de Inglaterra, los plenepotensiaris de 
Espanya y França per a tractar las paus, pàg. 484 
 

55  per a que (+ 2 par a que) 

En lo sisè, se daran medis per a que nostra Ciutat, que en tot és vinguda a menos de 
habitants per la guerra, se puga conservar mentres dura, y no continuen los danys,  
pàg. 15  

Advertiments per a que la ciutat de Gerona se puga conservar en temps de guerra, 
pàg. 18 

Que, per la sua misericòrdia, tingués a bé donar espay y lloch per a que la matèria 
per Sa Magestat proposada se pogués tractar en lo Concell General, pàg. 26 

Sa Magestat se’n tornà a la Cort ab lo infant don Carlos, per a que se anassen 
continuant, pàg. 35 

En la occasió que demanava y acontentant-se de mil lliures solas, per no estar 
desayrada sa auctoridad, las hi negaren, y pugué ser per a que lo Virrey y tribunals 
tornassen a sa ciutat les costàs molt més, pàg. 37 

Lo primer medi és suplicar nostre Senyor moga los ànima als reys per a que fassan 
paus i treva o suspensió de armas, pàg. 42  

Que vinga aprés com ungüent y posar-lo dintre mitja avellana y de sobre la vèrtula, 
ben lligat ab una bena, perquè no se escampás, que cremaria la pell, y ab sis horas fa 
lo efecte, fent forat y apretant dit forat per a que isque lo podre tota, pàg. 45 

Perquè no se apoderen los mal intensionats y amotinats de tal isglésia, castell, portal 
o casa, vajan guardar-lo y dar-los per companys gent de valor y bona intentió, per a 
que no se atrevescan en alguna novetat, que sien més en número que los suspitosos. 
pàg. 49  

Sobre el sisè assumpta se discorran advertèntias per a que nostra ciutat de Gerona 
se puga conservar en temps de guerra. pàg. 49  
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Y d’esta manera, y axí ho representan a V. Senyoria per a que delibere, y sens dupte 
exirian més assertats los negocis, pàg. 55  

Concloent que no és bon medi per la República valer-se de gent insolent quant se 
troba oprimida, sinó de personas graves y de auctoritat, per a que se interpongan 
acomodar-ho. pàg. 57 

Las feynas ab què poguessen guanyar-hi lo sustento, que són las que se aniran dient, 
se fessan molts casaments, y no y ha medi més eficàs per a que las donsellas y viudas 
jóvens viscan honestas, pàg. 59 

Aygua Ordinatió se féu contra als metges per a que denuntiassen las personas 
suspitosas del contagi, pàg. 77 

Se feren cridas per a que tots los sisens aportassen a Barcelona, pàg. 79 

Lo Capítol intimà lletras a la ciutat per a que se abstinguessen de anar al Presbiteri 
de Sant Feliu, pàg. 81 

Envihà lo Virrey, que era lo Duch de Cardona, a cercar los Jurats i.ls donà un paper 
per a que.l representassen en lo Cancell, pàg. 95 

Y la Ciutat ho cometé a set personas per a que u mirassen, pàg. 109...   
Se féu una embaixada al senyor Bisbe, Capítols de la Seu y Sant Feliu, y tots los 

convents, donant-los un paper per a que se havia sabut que Barcelona se fortificava, 
pàg. 124,  

A tots ells los daren llibertat per a que se’n tornassen, pàg. 125 
A vint-y-hu se feren altres crides de part dels Diputats per a que dins sis dies 

acudissens als Brassos los que no hi eren anats, pàg. 127 

En la qual extractió poran ser present las parts interesades e, sos procuradors lo 
sindich del General per a què pugan proposar suspitas contra dels extrets, pàg. 149  

Fou posat en exequtió y los diputats enviaren cartells estampats de dita resolutió per 
las demés vilas, ciutats i llochs del Principat, per a que fessan lo mateix. pàg. 159.  

No.ls féu efectius, sinó qu.envià lo diner als Diputats per a que.ls fessan, pàg. 160 

També se donà orde a Garau Raset, per a que refés lo número dels soldats faltavan 
a sa companyia, que per haver-se’n anats y morts ne faltavan a sa companyia, pàg. 161  

A trenta-hu, se féu en la Seu un aniversari general per las ànimas, per a que fossan 
intersessoras ab nostre Senyor, pàg. 162 

A sis, que fou la embaixada. resolgué la ciutat fer quatre comissaris per a que. junt 
ab los que·l capítol havia fets, anassen obrant lo que·ls aparegués més convenient per 
al desvio, pàg. 183  

No servint-se vostra senyoria de fer-los eixa mersè, los la farà en donar-los las ditas 
causas al peu de esta, per a què pugan vèurer si poran donar-li algun remei o fer lo que 
més convinga, pàg. 189  

Suplicà dit capítol per medi de una ambaixda a la Ciutat se unissen y fessen un cos 
per a què. ab més fervor, anassan desviant la anada del senyor bisbe, pàg.  

Assò és lo que havem indicat esser a propòsit de fer-vos saber, per a que conegau 
que los negocis d’esta corona seran sempre conduïts de la mateixa manera, pàg. 192 

Jo hi contribuiré de tot mon possible. per a que·n tingan tot lo comento que.n porian 
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esperar de la bondat de sa Magestat, pàg. 193  

A vint-y-sis se assenyalà diada per a que tots los militars de Cathalunya, síndichs de 
las universitats y demés que tenen vot en Corts, anassen a prestar lo jurament de 
fidelitat al Rey, pàg. 193  

Tingué’s Concell hi.s resolgué de fer comissió a catorse personas, juntament ab los 
Jurats, per a que disposassen tot lo que se hauria de fer en orde de las funeràrias, pàg. 
200 

Encomanar a Déu nostres pregàries tant públicas com particulars per a que Nostre 
Senyor li done lo sant repòs, pàg. 202 

Poden ser representats per sustentar una rahó tant legítima y important y, scrivint 
als Diputats del Principat per a que se’ns envihie una persona intel·ligent i fahel, pàg. 
207 

Havem volgut, ab lo mateix parer de la Reyna nostra senyora y mara, scriure-us esta 
carta per a que contribuhiau per vostra part, per lo efecte que importa al bé de eixa 
Províntia, pàg. 207 

A setse se convocaren los rectors del Bisbat, per orde dels Viccaris Generals, 
instant-ho lo thezorer, per a que també fessan lleva de gent, y oferiren en fer vuytanta 
soldats, pàg. 241 

Rosolgueren los Jurats y junta de morbo cridar al dit doctor Vileta y altre de 
Barcelona per a que, juntats ab los de assí, determinassen y resolguessan la calitat de 
ditas malaltias, pàg. 243 

A la morbaria se posà un sobrestant per a que cuydà’s de tot lo convenient, pàg. 254  
Estava assenyalada la diada per a que los socorros que la Provintia feya, se 

trobassen en lo lloch de la Garriga, pàg. 277  

Y després que era exit lo Jurat, tornava lo secretari los rodolins dins la urna per a 
que fossen de Concell, pàg. 279 

Al primer se proposà que.s demanàs un decret per a que los ciutadans feya la Ciutat 
de mà major, tinguessan las mateixas porrogativas y acceptions que los ciutadans 
honrrats de Barcelona, pàg. 280  

La Ciutat envià al senyor abat Monpalau de Banyolas, que u tenia comès, per a que 
los habitants de la Ciutat no fossen tallats ahont tenian sas proprietats, pàg. 284 

Havent lo abat y monjos de Montserrat oferit deixar una quantitat de or y plata per 
empanyar-la per gastos de la guerra, le y enviaren per a que la tingués en panyora fins 
se li hagués dat lo diner, pàg. 295 

Fou resolt que lo endemà se fes embaixada al senyor Bisbe, atès se sabia tenia carta 
de sa Magestad, per a que fos medi para concordar ab lo Capítol, pàg. 382 

Unas personas ben intentionadas se valgueran del Pare Fra Rafel Guitart, guardià 
de Sant Francesch, per a que suplicàs als Jurats se interposasen a mediar las 
diferèntias, pàg. 388 

Vist que no se havia trobat camí per a que la Ciutat mediàs eixa.s diferèntias, pàg. 
388 

Lansaren mà de tres personas de calitat y ansianitat, que foren Hierònym de Real, 
Francesch Burgués y Simón Miquel, per a que en son nom propri se posassen per 
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medianers entre los dos, bisbe y Capítol, pàg. 389  
Com nosaltres no enteníam fer oficis de jutges, sinó de promovadors, se servissen de 

posar-ho ab scrits que u darian al senyor Bisbe per a que se cometés a personas de 
auctoritat, pàg. 391.   

Havent obtingut lo Capítol d’esta Ciutat un bolleto de Roma per a que fossen 
franchs los ofitials de Capítol seculars, pàg. 396 

Fent-li entendre com sa Sanctedat, a instàntia del Rey Nostre Senyor, havia dat un 
bolleto per a que.s fes octava de la Coceptió de Nostra Senyora, pàg. 397 

Fou a petitió de la Ciutat, per a que li convé tenir-los dintre d’ella, pàg. 417 
Lo Capítol tenia carta del Virrey per a que fes cent soldats, 439 
Qual anà en Barcelona acompanyat de dos cavallers anomenats per la Ciutat y a 

gastos d’ella, per a que li fessen assistèntia, pàg. 476 
Féu embaxada lo Capítol de la Ceu a la Ciutat, que de conformitat escriguessen al 

Rey per a que intercedís ab lo Papa que.s resàs de sant Narcís per tota Espanya, pàg. 
490 

 2  Par a que 
Prossehiments par a que no se n’anàs lo senyor Bisbe de Gerona, pàg. 186 

Par a que.s veja lo efecte fa la moneda de belló en Cathalunya a occasió de la 
guerra, se farà una minuta, pàg. 279 

 

 

483 per + infinitiu 
 200 per + infinitiu causal. 

Lo que scriuen sos treballs, per no esser inclinats los de dita Nació, com fan los de 
las demés, pàg. 9 

Dignes de tota estimatió y memòria, tant per ser cosa sua com també perquè, segons 
se diu, pàg. 12 

Se farà en algun temps molt apresio y estimatió, per trobar-se com se troban en ella 
cosas particulars, pàg. 14 

Ab què.s provarà que totas las cosas que no han tingut bon efecte, ha procehït per 
obrar en las functions antas de premeditar-las, pàg. 15 

Y axí, per no tenir esperièntia, com se havia de apagar de principi lo foch que se 
anava ensenent, pàg. 15 

Los nou anomenats, tres de Cathalunya, tres de Aragó y tres de Valèntia, per faltar 
la successió del rey don Martí, juraren per successor a l’infant don Alonso, pàg. 23 

En la occasió que demanava y acontentant-se de mil lliures solas, per no estar 
desayrada sa auctoridad, las hi negaren, pàg. 37 

Lo que perderen de sas impositions, per faltar tanta gent, tot el temps que estigué 
fora, pàg. 38 

Lo francès pot campajar vuyt o deu lleugas de terra de nostre pays, per no haver-hi 
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puesto que.l detinga, pàg. 43 
Axí per no ser lo pays tan gran com per las fortalesas que té, pàg. 43 
També hi concorregué eixa falta de esperièntia [...] pues podent remediar-la al 

principi, per no conèixer- ho, se anà ensenent, pàg. 45 

Y si de la guerra, per haver sempre la ciutat acudit en llevas y gastos que ha aportat 
al que los ministres de Sa Magestat li ordenava, pàg. 50 

Lo segon que, per tenir los molins del Mercadal assegurats no falliran, pàg. 54 

Com se veu ab lo siti de l’any 1653 que.s defensà la bretxa per haver-hi dintre bona 
guarnitió, pàg. 62 

Lo Virrey y se n’anà a Bàscara per ser entrat lo enemich a l’Empurdà pàg. , 86 

Torna la ciutat de Missina a la obediència de Espanya per aver-la desemparada los 
francesos, pàg. 88 

Y, per estar desganat, sorrogà a Jaume Guasch, pàg. 97 
Reparavan molts assentar-se per soldats per no dar-se ninguna entrada, y duptant se 

trobàs prou gent per cumplir lo número del cent, pàg. 98 
Quatre insiculats ab nottari, féu-sa assò també per saber-se, en occasió de defensa, 

las que s’i trobarian, pàg. 101 
No volgué visita dels Jurats, dient al síndich que duptava tingués lloch per anar de 

pressa y, en quant lo tingués ja avisaria, y no u féu,, pàg. 103 

Aprés aparegué al Virrey y al Marquès Torralto que, per estar los francesos en 
millor puesto [...] no se acometé, pàg. 112 

També havia tingut altre socorro y, per sobrevenir en la nit grans plujas, se’n 
tornaren al matí sens palear, pàg. 113 

Cremaren a l’aguasil Miquel de Monrrodon, per haver sos fadrins mort un home, 
pàg. 116 

No.s pogué tràurer lo pa de manitió per aportar-los en dit quarteI, per posar-se los 
pagesos al portal de la Barcha, pàg. 117 

La gent forastera que de die en die venia abundant, tant del Bisbat, com encara fora 
de ell, per haver correguda la veu que estava asitiada, pàg. 118 

Per no voler aderir los Diputats a que la províntia donàs un real a cada soldat cada 
dia, per ser contra de Constitutions, pàg. 118 

Per no voler aderir los Diputats a que la províntia donàs un real a cada soldat cada 
dia, per ser contra de Constitutions, pàg. 118 

Essent vinguts tres-cents pagesos, y no volent-los deixar entrar per témer-se algun 
fracàs, pàg. 119 

Anaren una tropa de forasters a la presó de Gerona hont estava an Vila, Cap de 
gauyta, ab cadena al coll, per haver tirat a un home, y entraren de potèntia y allí al 
mataren a escopatadas, pàg. 121 

Ja no venia número de gent forastera, y també per assenyalar-ho lo Virrey, no se 
entrà més de guarda, pàg. 123 

Se fos tingut de socórrer Perpinyà, per manar-ho axi lo Virrey, pàg. 123 
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Y per saber li havian armada trayció de dar-li un garrot, no y arribà, sinó que féu 
alto a un lloch cerca, pàg. 128 

Alguns capitans se remogueran, ho per haver renunciat o per occupar altre puesto, 
pàg. 129 

Alguns capitans se remogueran, ho per haver renunciat o per occupar altre puesto, 
pàg. 129 

Lo ohïdor mi[li]tar Rafel Antich, que assistia en Figueras, per esser-se’n tornat en 
Barcelona lo Diputat militar, féu restar en Castelló alguns sinch-cents francesos, pàg. 
135 

Comensà a suar la sua sancta imatge del Roure, en lo terme de Llers y, per 
esdevenir a la Coresma, se resolgué se dejuni a la vigília de la Conceptió de nostra 
Senyora, pàg. 135 

No y hagué rastre de forats ni altre cosa se pogués posar, per ser ella de pedra 
mabra y no podia esser artificial, pàg. 138 

La tatxa feta y las demés obligations fetas per dits deputats en favor de la Ciutat [...] 
y, en tot cas, la proprietat per haver-sa’ls encarregats dita Ciutat la dita Ciutat reste 
immune, pàg. 145 

Representa a vostra senyoria que, per esser convenient que se alliste y forme un 
batalló en lo Principat de Cathalunya y s’es comptats, pàg. 152 

Quant se tinga ajustat lo número de las casas de quiscú de les que, per no poder-se 
seguir los fogatjes [...] se deixa per quant se haja fet major averiguatió, pàg. 156 

Restaren dels nostres presos sinquanta-dos y morts y farits alguns sinquanta, per no 
arribar a temps lo socorro, pàg. 158 

Que, per temer-se assò, no havia enviada la segona companyia, pàg. 159 
Sinó que conservava lo capità y demés ofitials y capdesquadras per témer no fos més 

necessari acudir a l’Empurdà, pàg. 159 
Se havia tinguda la Junta de Guerra, per haver rebudes cartas dels Diputats, pàg. 

160 
Lo número dels soldats faltavan a sa companyia, que per haver-se’n anats y morts ne 

faltavan a sa companyia, pàg. 161 

Fent cara a la armada francesa que no passava de sinquanta fustas, no la gosà 
envestir, per ser-li inferior, pàg. 163 

Lo orde tocava a la de misser Jaume Torrent però, per trobar-se Jurat y no 
apareixent bé anàs com a capità, se transferí ab la que seguia aprés, pàg. 164 

Las demés li respongueren, y, per ser la resposta que li féu lo Bras Militar curiosa, 
la posi assí, pàg. 166 

Y, per ser ell Jurat, hi anà per capità Joseph Serdà, pàg. 169 

Per presumir havian de estar-hi molt temps, pàg. 169 

Perquè molts per no tenir per sustentar-se, se’n tornavan, pàg. 170 

Eix expedient no tingué exequtió, per no trobar-se gent ab eix sou, pàg. 170 
Partí ab lo alferes y, per trobarse encara Jurat dit Raset, aguardà haguessan jurat 
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los nous y aprés partí ell, pàg. 172 

Comensà a dar als soldats tres reals de socorro cada dia, per ser gent de confrarias, 
pàg. 172 

Alguns, per no anar-hi, davan entrada de trenta reals, pàg. 172 
Estavan de guarnitió, an als castellans, per haver-hi feta molta bretxa ab la 

artilleria, pàg. 173 
No li feren visita los Jurats, per no acceptar-la per anar de pressa, pàg. 173 
No li feren visita los Jurats, per no acceptar-la per anar de pressa, pàg. 173 
Posar bastant socorro dins Perpinyà, axí de blat com altres provisions, per tenir 

pocha gent lo Virrey, pàg. 173 
Continuaren en fer sisens, per tenir privilegi, pàg. 174 
Los cavallés catalans, per tenir la vanguàrdia, foren los primés que toparen ab lo 

enemich, pàg. 176 
Vent-se impossibilitat de poder passar per estar tota la terra en armas, pàg. 176 

Ni se avensà, ara fos per estar cansats los cavalls o no ser pràtichs de la terra, pàg. 
177 

No havia de faltar a la fidelitat de son rey, per ser ell castellà, pàg. 187 
Respongueren que per ésser la actió que se’ls demanava sobre cosa merement de 

gràtia, no podian reduir aquella, pàg. 187 
Recobraren los castellans lo castell y villa de Monsó que, per haver-lo tant batut, 

no.l pogueran més defensar los nostres, pàg. 211 
Entrà en Gerona don Joseph Biure y de Margarit, Governador de Cathalunya, per 

ser la primera vegada, li féu la Ciutat recibo y anà a prestar lo jurament a la Seu, pàg. 
211 

Havent-li morta y presa molta infantería, per pensar lo de la Mota eran menor 
número, posà siti a la ciutat de Lleyda, pàg. 213 

Rebérem la de vostra excel·lència y, per venir aquella dirigida als Pahers y Cancell, 
no.s pogué per lo mateix portador respòndrer, pàg. 214 

A les quatre horas de la matinada, que per haver fet volar una torra del dit castell ab 
hornillo y haver-ne minada altre posant-hi sinch barrils de pólvora, lo hagueran de 
rendir, pàg. 216 

També la acursaren; tractaren-lo de altesa sereníssima y per ser de la casa de 
Lorena de sanch real, pàg. 219 

Attès havia de estar ab cadira, per no haver-hi hagut exemplar, enviaren-li la 
benvinguda, pàg. 220 

Se n’anà lo senyor Bisbe de Vich per no haver volgut prestar lo sagrament y 
homenatje al Rey, pàg. 225 

Feran visita y ell donà rahó no tornar-la per anar tant de pressa, pàg. 229 
Alçà lo Virrey lo siti de Lleyda obligat de la gent [que] faltà, tant per ser-se’n 

passats de las nations a l’enemich, com morts en las minas, pàg. 230 
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Se determinà que per trobar-se pochs soldats en lo batalló, refés la Ciutat vint-y-
sinch, pàg. 230 

Per ser mort lo hu dels dos Viccaris Generals que.l senyor Bisbe havia deixats, pàg. 
230 

Després de vàrios discursos, per ser una novedat may vista de hòmens, se havia 
resolt anassen los Jurats, pàg. 234 

Los Jurats vells li feren la visita, per no haver jurat encara los nous extrets, pàg. 238 

Per ser cosa inaudita ni.s troba en històrias que vassalls hajan fet sentèntia de mort 
a sos Prínceps, pàg. 239 

Se rendí Sitjas, ab pactes, després de haver resistit per haver-hi guarnitió, pàg. 241 

Vilafrancha de Panadés se era rendida per no tenir defensa ni guarnitió, pàg. 242 

Per haver-hi tant gran axut per los esplets y també en Tortosa pesta declarada, se 
comensà a traure patent lo Sanctíssim, pàg. 244 

Per haver-se apagat lo mal a sa muller y una germana sua, pàg. 246 
Resolguessan la calitat de ditas malaltias, tant que per haver-se’n anadas algunas 

personas de consideratió, anavan movent a las vilas, pàg. 247 
Tenint tant falta de blat per no haver-n.i ningú posat dintre, pàg. 253 

Per poder-se fer las extractions axí de Jurats com altres oficis [...] molts insiculats 
s’estaven de fora, no volent-hi tornar per no estar desenfectadas les casas, se demanà 
un privilegi, pàg. 261 

Se cantà lo Te Deum en Barcelona per haver cessat lo contagi, pàg. 263 
La festa de Sant Francisco de Paula, que per ser la sua diada a dos, que fou lo 

diumenge del Ram, se tansferí dit die, pàg. 264 
Essent morta en casa lo senyor Inquisidor Pla una criada y una filla del cotxero, 

tement no fos, la minyona en particular, de contagi, per ser exits de Barcelona, pàg. 
268 

Encara no y havia número, per estar molts impedits per dèbits de las impositions, 
pàg. 270 

Per estendre’s tant lo contagi en Cathalunya en los dos anys [...] me ha aparegut, 
per ser cosa tant notable, fer-ne un tractat, pàg. 271 

Per estendre’s tant lo contagi en Cathalunya en los dos anys [...] me ha aparegut, 
per ser cosa tant notable, fer-ne un tractat a part, pàg. 271 

Per haver considerat los quatre que podian millor acudir als negocis de la Províntia 
fora d’ella, [...] amanassaven traure’n de altres, pàg. 275Per esser defalcats los talls 
dels militars y ciutedans no pujarà sinó mil y sis-centas lliuras, pàg. 277 

No havian de concórrer a Jurats, per suspitar-se de mals efectes, pàg. 279 
No se averiguà qui havia deixat de posar·hi, per no comptar-los ni comprovar-los, 

pàg. 279 
Falta de nombre que, per no tenir fetas las gramallas no havian encara jurat. pàg. 

281 
Se tingué Concell hi.s resolgué, per no haver poguda juntar una Junta de morbo per 
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no acudir los adjuncts, se das forma com si acudís ab puntualitat, pàg. 281 
Se tingué Concell hi.s resolgué, per no haver poguda juntar una Junta de morbo per 

no acudir los adjuncts, se das forma com si acudís ab puntualitat, pàg. 281 

La cavalleria, per no haver-hi pallas a la plana, passà per la montanya, pàg. 282 
Se tingué altre Concell ab què.s resolgué se fes tall de la mateixa cantitat que.l 

primer, los quals no se efectuaren per trobarse diners a censal, pàg. 283 
També s’i veren ab alguns vèrtulas y pigas, per donar-ne de prompta avís los 

doctors als Jurats, se remediava ab facilitat, fent-los exir fora ab los demés, pàg. 285 
Estigué la Ciutat tota en armas per tenir lo enemich a una petita lleuga d’ella. pàg. 

286 

Per haver convocats los enemichs y presas las armas, promptament los ministres 
reals confiscaren totas las Rendas de don Diego, pàg. 290 

La occasió de anar-hi la armada fou per un gran número de barchas que y havia ab 
provisions, per encontrar a la plaja de Barcelona, per socórrer la ciutat de viures y a 
més de cansalada, oli y altres casas, pàg. 291 

Que vinguesen de l’exèrcit o de parts de contagi, per no haver-hi puesto ahont 
posar-los, pàg. 292 

Per haver-li promès, si u feya, de dar-li de principi trenta mília lliures, pàg. 295 
Posaren dos canonges de la Seu a la presó per no voler concentir a què prenguessen 

la plata, pàg. 295 
No tingué may lloch per tenir sempre a la vista dos galeras del Rey, pàg. 295 
Axí dels motins que.s podia témer per pèndrer los forasters las armas y robos que 

comensavan a fer los michalets, que eran gent aplagadissa, pàg. 298 
Volgué palear per haver-hi pochs naturals donant-li sacho y posaren en galera 

alguns de las companyias de Gerona, pàg. 298 
Lo Castell per haver-hi francesos no se entregà aleshores, pàg. 299 
Voluntàriament se volrran posar debaix la obedièntia de sa Magestat Cathòlica, per 

confiar que, axí, més prest se posaran baix dita obedièntia, pàg. 303 
Passà per fora las murallas de Gerona lo Mariscal de la Mota que, per haver-se 

entregada la ciutat de Barcelona, als tretse, al Rey de Espanya, se’n tornava en 
França, pàg. 305 

Causà la carta del Rey Cathòlich general contento a tota la Ciutat, axí per veure’s 
tornada en sa gràtia, com per lo que ab ella assenyala, pàg. 309 

La Ciutat de Barcelona, que.s rendí a mersè de senyor y Rey, per haver haguardat a 
l’últim estat y patir de fam, pot-se atribuir a la oppressió, pàg. 310 

Per ser llochs uberts, hi anaven los francesos y michalets que servian a França, pàg. 
312 

Los Jurats y insiculats s’i trobaven per no haver-hi Cancell ple, pàg. 314 
Per ser estada tant llarga sa absèntia, se era resolt de fer-li la Ciutat recibo, 315 
Per entrar en lo forn ahont se purificava la roba dels empastats en Gerona, lo 

infarmer de l’Hospital s’i encontrà ab alguna roba, pàg. 320 
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Continuaven los vells per no estar ajustadas las matèrias ab lo Rey, pàg. 322 

Dexaren de concórer-hi molts, per no estar tinguts en bona opinió, pàg. 322 
Se encontrà Pau Avinyó, que venia neu, de contagi, per haver comunicat ab un 

traginer de Calella, y morí lo endamà, pàg. 324 
Que no y havia altre peu de exèrcit en Espanya per ser los més ofitials veterans, pàg. 

329 

Se derramaren los francesos per la plana, que, per no haver-hi guarnitió a Figueras 
[...] se feren dar la obedièntia, pàg. 329 

També per ser en lo principi de la anyada, pàg. 331 
Se descurria ab la gent de guerra, tant per no haver-hi fetas fortifications com per la 

falta de provisions, pàg. 331 
Envià lo orde a la cavalleria y infanteria que.s retirassen a la Montanya dels 

caputxins, en axí per no poder resistir-li a las trinxeras, com, pàg. 335 
La gran falta que y havia en lo exèrcit espanyol de moneda, per no haver-ne 

arribada quantitat considerable, pàg. 337 

Se considerà lo dany feyan las ayguas dels pous als cavalls per ser freda, pàg. 339 
Lo pont de Sant Agustí que, per judicar-se flach eix llenys y ser tan ubert de 

finestras, se podia témer o un assalt o fer-hi fornillos, pàg. 340 

Eixos cayrats se treyan de las casas del carrer de Padret y del carrer del Carme, que 
entre los sostres se desferen per eix efecte y los soldats també per cremar y las de 
defora per los fortins, ne faltaren moltíssimas sens poder-s’i habitar, pàg. 340 

Sens que los cabos los castigassen, com veyan patian per no tenir diner, pàg. 340 
Se’n moriren gran número per no tenir-ne, que de gra gran temps havia los faltava, 

pàg. 340 

Per no haver-ne pogut ab un cumboy de Palamós entrar, pàg. 340 
Havia rescatats d’ells quinse mil familias, que per ser cathòlichs son Rey de 

Inglaterra los havia desterats de sas terras, pàg. 342 
Los manestrals no trabellavan per haver de entrar de guarda un dia part altre, pàg. 

342 

Seria des del portal de Sancta Clara al convent de Sant Francisco de Paula, axí per 
ser la muralla més flacha, pàg. 343 

Lo portal de Sancta Madalena, per estar en part que ja no s’i passava, havia molt 
temps estava paredat, pàg. 344 

Arremateran a la bretxa que era molt baixa, axí per no haver-hi fosso, com era en 
dret del portal y las ruïnas caygueran per defora, pàg. 345 

Se judicava ne moriren molts y de valor, que per no averiguar-se bé lo número no.s 
posà, pàg. 345 

Emprestà la Ciutat mil lliures an al pagador del Rey per dar un poch de socorro als 
soldats, que, per no dar-los cosa sinó lo pa bescuyt o blat entir de monitió, se’n 
passavan molts a l’enemich, pàg. 348 

Ell comendava nostre exèrcit per estar lo Baró de Sabach als últims de sa vida, pàg. 
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350 

Per estar desganat lo aportaven en una cadira de brassos, pàg. 352 
Disposat per los generals deixar la plana per estar en ella lo gros de l’enemich, pàg. 

pàg. 352 
No y havia temps ni lloch de consultar-ho y, empenyats ja los jurats per ser ja fora 

de Casa la Ciutat y per no desgustar a sa Altesa, pàg. 355 
Li fou respost ab un paper que, per ser contra privilegi los allotjaments, que no.s 

permetria, pàg. 356 
Ans per no tenir companatje hagueren manjat més pa fent crespells, 357 
Pocha provisió de viures que aportava, ni de la ciutat no sols ne podia ajudar per no 

tenir-ne, pàg. 358 
Hi prengueren la major part dels michalets, los quals penjaren assí en Gerona, y per 

ser tants se tranchà una barra de las forchas, pàg. 365 
Y no del presbiteri per ser contra los segrats rittos, pàg. 368 
Digueren que no tractantse del terser, que era lo presbiteri, per ser indecent lo lloch 

que de present tenan, pàg. 368 

Per ser la Ciutat de Gerona plaça de armas intentaren los cabos de la guarnitió 
voler-se allotjar, pàg. 369 

Enterraren lo senyor Bisbe no anant-hi los Jurats per no ser convidats del Capitol, 
pàg. 371 

Assò se féu per haver-se obtingut, a instàntia dels Deputats de Cathalunya, pàg. 379 
Se era promesa per ocasió del contàgi, ab promenada, per no haver-hi nombre de 

Concell, pàg. 384 
Lo senyor Bisbe don Bernat de Pau, que las enfranquia, y per haver trobat lo senyor 

Bisbe que altras havian rebut dit dret, a bé que se li fos suplicat ab embaixada del 
Capítol fos servit restituir-ho, pàg. 386 

Eran cayguts en las censuras que havian posada la mà a mossèn Francisco Morató, 
però com no.s confirmavan en lo fet, per dir ells no havian fet sinó pendre’l, pàg. 387 

No estaven concordes ni ab lo Capítol, per las pretentions dels assientos, ni ab lo 
Bisbe, per no esser-se demostrat efecte a la Ciutat, pàg. 388 

També ne isqué lo doctor Narcís Cassart, son Viccari, per tractar-se interessos de 
son principal, pàg. 390 

Anà lo senyor Bisbe a casa la Ciutat per a despedir-se dels jurats, per ser provehït 
del bisbat de Tortosa, pàg. 396  

Llevar lo cap a un Capità, per haver mort un home, a la plaça del Rey en Barcelona, 
pàg. 401 

Ella estava en Gandia, y, per ser-se-li enmalaltida y morta molta gent de sa família, 
pàg. 404 

La Reyna, sa muller, com a infanta major de Espanya, per no haver-hi infant a qui 
pretén succeheix lo dit Ducat, y ella ha de entrar en lloch de fill segon, pàg. 406 

Pretenian esser exempts, axí per haver-los-ne feta gràtia lo senyor don Juan de 
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Austria, quant governava Cathalunya, pàg. 408 
Y per haver-ne feta consigna lo Rey a don Francisco Montserrat ho instava ab lo 

Archabisbe, pàg. 408 

Lo Rey de França se és apoderat de la Borgonya que possehïa Espanya per haver-la 
trobada sens defensa, pàg. 410 

Lo que no.s remedià per anar-se’n lo senyor Bisbe, pàg. 411 

Y també que se revocàs una ordinatió, [...] per ser prejuditials als militars y 
ciutedans, pàg. 411 

Se féu la de la Conceptió per estar impedit lo Capítol, per rahó del sexenni, y, per 
plòurer, se féu per la Seu, pàg. 417 

Se féu la de la Conceptió per estar impedit lo Capítol, per rahó del sexenni, y, per 
plòurer, se féu per la Seu, pàg. 417 

Y, per haver scrit lo Virrey a la Ciutat li fes lo mateix agasajo que a sa persona, li 
parà lo quarto de Sant Francesch, pàg. 421 

Per haver lo Rey de França arrendada en Rosselló la provisió de la sal y los 
proveadors ne feyan pagar un preu accessiu, se inquietaren, pàg. 422 

Per ser cosa tant particular y extraordinària, que no y ha haguda persona que tal 
haja vist, ne fas mensió, pàg. 424 

La Ciutat tornà alsar lo tèrtio y, per haver renuntiat Joseph Ros, [...] foren elegits en 
son lloch Ramon de Vilanova, pàg. 428 

Per esser rompudas las paus ab França, donà la Ciutat al dit governador, cent 
lliures lo mes, pàg. 429 

Moriren a mans dels paysans, per haver cremadas cerca de trenta casas a la 
Jonquera, pàg. 430 

No y assistiren, perquè no y havia lloch en la capella, y per estar ell baix dosser, 
pàg. 440 

Lo Virrey no.ls volgué rebre per esser tants pochs, pàg. 446 
Tenia aprestada la casa de Agullana y, per ser tart quant arribà, no se li féu recibo, 

pàg. 446 
Nostras tropas se anavan retirant per no esser més de alguns quatre mil hòmens, 

pàg. 449 

Per esser més cerca del portal de Nostra Senyora per hont entravan las navas, pàg. 
449 

Y no pogueran, per trobar resistèntia en los nostres michalets, pàg. 451 
Se féu en actió de gràtias per haver-se retirat lo exèrcit francès a l’Empurdà, pàg. 

455 
Se alçà lo entradit y, per plòurer, no pogueren anar los Jurats a la Seu, pàg. 456 

Havent feta visita los jurats al duch de Medina Sidònia, per ser grande, que servia 
ab una picha, pàg. 456 

Per voler pèndrer un comboy del francès que venia per lo Coll de Banyuls, isqueren 
alguns, pàg. 457 
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Enviats per la Ciutat de Çaragossa per haver-li escrit la de Barcelona y a la de 
Valèntia, demanant-los assistèntia, pàg. 458 

Lo Virrey la llicentià per haver-hi estat des de sinch de maig fins dit die, pàg. 459 
Hisqué de Gerona el tèrtio de Aragó, tornant-se’n a sa terra, per haver acabat lo 

temps que havian promès los soldats de servir, pàg. 461 
No intentà anar a Puigserdà per estar ben guarnit de milítia, pàg. 465 
Tenint orde al Virrey de anar-se’n de Gerona per haver-se provehït altre Virrey, se 

n’isqué, pàg. 469 
Tornà la ciutat de Missina a la obedièntia de Espanya, per haver-la desemparada la 

guarnitió de França, pàg. 477 
Entrà en Gerona lo Mestre de Camp General, lo Marquès de Trusifal, per haver-ho 

renuntiat don Joseph de Pinós, y se’n tornà, pàg. 479 
Conclosas las paus, aparagué a la Ciutat reduir son tèrcio, no del tot, per no perdre 

lo nom de tenir-lo, per conservar los portals d’en Vila, pàg. 485 
Conclosas las paus, aparagué a la Ciutat reduir son tèrcio, no del tot, per no perdre 

lo nom de tenir-lo, per conservar los portals d’en Vila, pàg. 485 

Se li féu istància y se agué de retirar per no eser capturat, pàg. 492 
Prengué cada hu lo lloch que li tocava, no per ser Grandes, sinó per ser de 

Inquisició, pàg. 492 
Prengué cada hu lo lloch que li tocava, no per ser Grandes, sinó per ser de 

Inquisició, pàg. 492 

 

 185 per + infinitiu de destinació 
Se empleàs com se sie empleat dies ha, treballant en compòndrer y tràurer a llum 

per donar-la als demés, pàg. 11 

Ab dos rostros o caras, çò és, una per devant y altre per detràs, per donar a 
enténdrer que los Governadors y Pares de República han de mirar per atràs, pàg. 12 

Y, finalment, que per apartar-nos y deffensar-nos de lo que de ell y de nosaltres 
alguns podan dir y censurar, tenir prestadas las alas del bolador Perseo, pàg. 13 

Tingué principi al primer dia de janer de l’any 1626 de sa florida juventut y va 
continuant-la en sa venerada sanectut y a bé que per censurar-la, pàg. 13 

De moltas altras rahons que de la lectura del dit llibre col·legim, per evitar esta 
ignoràntia, pàg. 14 

Materials per purificar las casas y robas que entran en los perfums, pàg. 17 

Quant se derrocà la vella en lo any mil sis-cents y sis per edificar-la de nou, se 
trobà, pàg. 23 

Y que per evitar discòrdias y discentions [...] a ell li apareixia que seria millor que 
las ditas elections se fessen ab sachs, pàg. 26 

Lo motiu que.s tingué per posar la guerra en França fou divertir, pàg. 39 
Convenièntia y utilitat serà sercar los medis per escusar tots eixos inconveniens, 
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pàg. 41 
Que no fos ab un poder tant gran de mar y terra que bastàs per guanyar Coplliure, 

pàg. 42 
Forsas de mar y terra y còpia de moneda per esser ben pagats los soldats, pàg. 42 

Ab grandíssim poder per recobrar Perpinyà, pàg. 43 

Per poder conseguir de recuperar Perpinyà, pàg. 42 
Se alsen per ofensa, defensa del pahís, ho per guarnir las fortalesas, pàg. 43 
No y ha medi més eficàs per fer animós un soldat que ser ben pagat, pàg. 43 

Perquè tinguessen, en los estius, més comoditat per suportar eixos treballs, pàg. 44 
Lo millor seria per remediar que ningú ne aportàs, que, no tenint armas de foch, no 

podrian exequtar cosa, pàg. 48 

En primer lloch se tractarà dels aserts o desaserts per alsar o disminuir una 
república, pàg. 49 

Haurà menester molts mesos per juntar-lo y valer-se de nacions fora regne, pàg. 51 
Los camins per anar-hi servian de recreo y passeig, pàg. 53 
Aqueix és lo primer medi per tenir habitants, pàg. 53 

També se pot fer altre grangeria per donar ganàntia al poble, pàg. 54 
Tantas casas que se li són derribadas y, per tornar-se poblar, se han de sercar tots 

expedients, pàg. 57 
Fer un capital per fer panyos y las demés cosas que y pogués haver ganàntia, pàg. 

58 

Tinguessen la assistèntia de sos marits, necessària per tenir-las obligadas a 
conservar-se honestas, pàg. 59 

Sempre un grandíssim número de cavalleria per oposar-se-li en lo restant de 
Cathalunya, pàg. 61 

Alçar gent del mateix pahís ab tota promptitut y provisions per assegurar que, ni per 
falta de gent ni de viures, la pogués rendir, pàg. 62 

Veure si hauria forma per rompre los camins fent fossos, llantsant-hi albres per 
embarassar los passos, impedint la artilleria, pàg. 62 

Veure si hauria forma per rompre los camins fent fossos, llantsant-hi albres per 
embarassar los passos, impedint la artilleria, pàg. 62 

Haurian de pujar la aygua de Ter o Unyar al fortins, per bèurer las personas, pàg. 
63 

Sacas de llana ben oliadas per corrompre la aygua, pàg. 63 
Entrar molta faxina y pins, axí per coure pa, com per lo que ara se dirà, pàg. 64 
Setse pams de tarreno per sustentar la terra, pàg. 64 
Perquè duràs lo foch, que seria medi per no gosar-hi entrar, pàg. 64 
Fortifications, que no són fortas per defensar una bretxa, pàg. 65 
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Concedí lo Virrey privilegi per matllevar, pàg. 67 

Demana la ciutat per fortificar-se, pàg. 70 

Pagava lo amo y la llicèntia per exir las monjas, pàg. 76 

Carta per leventar gent, pàg. 77 

Se féu extractió de gent per anar al socorro de Barcelona, pàg. 78 

Se alçà somatent per perseguir los facinerosos, pàg. 78 

Obtingué lo Capítol bolletu per ser franch de drets y la Ciutat lo impedí,  pàg. 82 

Restà un Capità que fou Joan Carreras, per conservar lo portal de la plaça de las 
Cols y d’en Vila, pàg. 90 

Carroças per aportar los mobles y roba, pàg. 91 
La Ciutat estava ja previnguda de armas y manitions per poder acudir a la defensa 

de la marina, pàg. 91 
Què li assenyalàs la Ciutat vint treballadors per anar-se’n a Rosselló, pàg. 95 
Reparavan molts assentar-se per soldats per no dar-se ninguna entrada, y duptant se 

trobàs prou gent per cumplir lo número del cent, pàg. 98 
Duptant se’n trobassen prou de voluntaris, per no haver de pèndrer gent de las 

confrarias, pàg. 101 
Se havian fet capturar aqueixos per fer-los-hi anar, pàg. 101 
No.s pogué tràurer lo pa de manitió per aportar-los en dit quartel, per posar-se los 

pagesos al portal de la Barcha, pàg. 117 
Aprés los donaren la parròchia de Sant Matheu per allotjar-se, pàg. 121 
Havia demanat ajuda de costa per fortificar-se, pàg. 124 
Se concertà ab lo Capítol, religiosos y carrers anassen a cercar feixos de faxinas per 

tenir-los dins Ciutat, pàg. 126 
La Ciutat lo havia fet venir per govarnar las armas, pàg. 127 

Prenia’s al compte de la renda que cada hu podia tenir: assò era per pagar las 
llevas que feya lo General, pàg. 129 

Se resolgué se commutàs en donar la Ciutat cada any sinquanta lliuras per casar 
una donsella pobre, pàg. 133 

També per redemir-se de las vexations y rompiments de privilegis, pàg. 135 
Vistos los treballs que.ns anavan amanassant, per aplacar a Déu nostre Senyor, pàg. 

135 
La mateixa vegaria donant poder al Jurat en Cap per anomenar-lo, pàg. 139 
Venia ab órdens del Rey per estimar [agrair] al Principat la electió que havia fet de 

Compte de Barcelona al Rey, pàg. 139 
Exigir comunament, [...] ditas ciutats de Barcelona [...] per subvenir las necessitats 

de ditas universitats y han acostumat de imposar y exhigir comunament, pàg. 142 
La tatxa feta y las demés obligations fetas per dits deputats en favor de la Ciutat per 

pagar las pensions de dits censals, pàg. 145 
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Firmar dupte en lloch de l’ofitial y, per fer aquesta, no.s requiresca altre solempnitat 
sinó que lo ofitial [...] presente en scrits las rahons, pàg. 147 

Sian desensiculats y fets inhàbils per obtenir oficis, pàg. 149 
Fer una fumada per acudir- hi lo gros de la gent, pàg. 158 
Y que la Províntia enviàs més gent per impedir lo socorro, pàg. 159 
Considerant que los Jurats y adjuncts lo empenyo de haver-ne d'enviar y demanant-

ho la necessitat, y la imposibilitat de la ciutat en poder-la sustentar, se serca lo present 
àrbitre per poder-se cumplir en enviar-ne y rellevar al comú eix gasto, pàg. 160 

No.s trobava gent per allistar-se, pàg. 160 
Donàs-se’ls passatge per anar a Fuenterabia, pàg. 161 
Demanà un capità francès a una dona a què fi las havian posades, y per dar avís a la 

comarca perquè la gent se juntàs hi.l degollassen, pàg. 167 
Arribaren a Argelés hont se detenia per impedir lo socorro, pàg. 168 
Ab orde del rey de Castella per socórrer a Perpinyà, pàg. 168 
Perquè molts per no tenir per sustentar-se, se’n tornavan, pàg. 170 

Avisà que tota la terra, d’así a Rosselló, se alsàs per anar a la campanya, pàg. 171 

És estada la última del torn féu la Ciutat des de principi, per acudir en las parts hont 
se oferís la occasió, pàg. 172 

No desitjam cosa major que continuar per fer-vos gosar, pàg. 179 
No supurtariam los gastos tants grans que fan las armadas que tenim en esta 

Províntia, sinó per lliurar-le enterament de las opresions dels enemichs, pàg. 180 
Essent necessari per recobrar nostra perfeta salut, pàg. 181 
Tornar-hi, Déu ajudant, dins quinse dies, per acabar esta empresa, pàg. 181 
Se entengué anava per socórrer Perpinyà, pàg. 181 
Se li concedis vuyt mesos de temps per poder-la vèndrer, pàg. 183 
Sos carros los serviren per aportar-se’n sos farits pàg. 186 
Li fonch ordenat ab cent hòmens dels seus per anar escaramussar ab los enemichs, 

pàg. 186 
Aquestas diligèntias no són estadas poderosas per alcansar de vostra senyoria esta 

mercè, pàg. 188 
Se li envià una nau per portar-lo fins a Vinarós. pàg. 194 
Prengueren la via per lo port de Benasch, per anar en Aragó, pàg. 195 
Encaminar deu tropas de cavalleria y infanteria per assitiar lo castell de Almenar, 

pàg. 196 
Ninguna cosa de las succehïdas són estadas suficients per disminuir la afició gran y 

voluntat que tenim a sa persona, pàg. 198 

És estat enviat privilegi y poder a nostre cusí per fer en nòstron nom prestar lo 
jurament acostumat, pàg. 201 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1117

Una gran summa de diner que ells havian aportat per pagar llur armada, pàg. 204 
Donar consolatió als pobles de Cathalunya sobre la nova pèrdua del defunt Rey mon 

senyor y pare, y per confirmar ha aquells que sobre aquest cap porian haver vacil·lat, 
pàg. 204 

Instructions, que se li poran donar, per dar llum a nostres embaixadors, pàg. 205 
Assí una persona intel·ligent y ben informada de tot [...], per enviar-lo, seguint sos 

embaixadors, pàg. 206 
Puga partir ab los mateixos embaixadors, o ab un de ells, de assí per anar al mateix 

lloch de Monster, pàg. 206 
Las rahons, títols y medis que poden ser representats per sustentar una rahó tant 

legítima, pàg. 207 
Al demés que poríem ajustar a esta carta al nostre molt car cusí lo Mariscal de la 

Mota, no farem la present més llarga que per pregar a Déu nos tinga en sa sancta 
guarda, pàg. 206 

No us farem la present més llarga que per pregar a Déu que us tinga molt cars y ben 
amats, pàg. 207 

No vos la ferem més llarga que per pregar a Déu vos tinga nostres cars y ben amats 
en sa sancta guarda, pàg. 207 

No farem la present més llarga que per pregar a Déu vos tinga charíssims y ben 
amats en sa sancta guarda, pàg. 207 

No farem la present més llarga que per pregar a Déu vos tinga charíssims y ben 
amats en sa sancta guarda, pàg. 208 

Sobre de un tan gran y bon cap que las governa, per reformar la llibertat de aqueixa 
Províntia y per impedir de què no torne per ningun temps dins lo jugo de que Déu, pàg. 
209 

Sobre de un tan gran y bon cap que las governa, per reformar la llibertat de aqueixa 
Províntia y per impedir de què no torne per ningun temps dins lo jugo de que Déu, pàg. 
209 

Mos embaixadors, que jo he elegits per anar a la Junta, pàg. 209 
Féu-se’n actió de gràtias per haver-ho demanat lo Virrey al Capítol, pàg. 211 
Per poder assistir los Jurats al recibo, anticiparen la professó de Sant Narcís, pàg. 

219 
Envià la Ciutat dos embaixadors al Virrey per tractar bon medi perquè los sisens 

fossen admesos o fer-ne algun designe, pàg. 227 
Té eix títol, a Gerona, per fer-hi sa habitatió, puix tenia territori, pàg. 231 
Hagués de haver tingut sinch anys de domicili y casa parada ab sa família dins 

Gerona, y després de ser insiculat, per poder exir en algun ofici, pàg. 237 
Enviar lo doctor Dimas Vileta, per informar-se si era verdader lo que.s publicava, 

pàg. 247 
Que prenguessan lo monastir del Carme per posar-hi los malalts de febras, pàg. 251 
Se’ls assenyalava per districte per purgar dos lleugas alderrador de la Ciutat y en 
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part despoblada, mudant-se la roba, pàg. 252 
Per poder-se fer las extractions axí de Jurats com altres oficis [...] molts insiculats 

s’estaven de fora, no volent-hi tornar per no estar desenfectadas les casas, se demanà 
un privilegi, pàg. 261 

Que.s cessàs de vendre blat hi.s venés pa, [...] hi.s venés en casa la Ciutat per evitar 
fraus de gent qui.l treya fora, pàg. 264 

Foren dotse sous, per no perdrey, pàg. 264 
Los enemichs se prevalen de aquesta occasió per pèndrer aventatje dins nostra 

Províntia, pàg. 271 

Per emperar-se’n y pendre lo temps per exequtar sa venjansa, havem volgut fer-vos 
esta, pàg. 271 

Per emperar-se’n y pendre lo temps per exequtar sa venjansa, havem volgut fer-vos 
esta, pàg. 271 

Certificant-vos que rebreu de Nos tot lo socors necessari per guardar-vos dels 
designes y empresas dels enemichs, pàg. 271 

Havem la qualitat de nostre llochtinent General en nostras armadas per comendar 
aquellas en cap, pàg. 271 

Resolgué’s se fes llista del número dels hòmens caps de casa se trobarian per poder 
pèndrer armas en la Ciutat, pàg. 275 

Repertint-se de dos en dos per quatre quartos de la Ciutat, per fer eixa diligèntia, 
pàg. 275 

ient-los que, per redemir-se, se animassen anar al socorro ho contribuir al gasto, 
pàg. 276 

Se resolgué que per redimir lo somatent se oferís al thezorer fer la Ciutat lleva de 
cent y vint hòmens, pàg. 276 

Se pagassen los talls, posant-ho a la taula, que corria per pagar pensions y càrrechs 
y rebre los drets, pàg. 277 

Hagués de mostrar vuyt dies antes la renuntiatió, per poder concórrer en algun ofici 
de la Ciutat, pàg. 278 

Se havian de extràurer dels caps de casas per anar a la guerra, pàg. 280 
Par a tractar algun medi ab lo Virrey, per aliviar los gastos feyan las dos compa-

nyias, pàg. 283 
Tractant de fer venir lo protector del bras militar, que era a Sant Pere Pescador, per 

tenir brassos generals, que era don Francisco Junyent, pàg. 284 

No tingué exequtió per no apretar-ho, pàg. 285 
Un gran número de barchas que y havia ab provisions, per encontrar a la plaja de 

Barcelona, per socórrer la ciutat de viures y a més de cansalada, oli y altres casas, pàg. 
291 

Tenir-lo de reserva per poder-hi acomodar personas de consideratió, pàg. 292 
Voluntàriament, deixaren dita casa per recullir los pobres, fins fos remediat lo del 

contagi, pàg. 292 
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Seria difíscil trobar-se gent voluntària per assentar plaça, pàg. 293 
Se resolgué que, per facilitar las Juntas de Guerra, axí com havian de ser catorse en 

número, se paguessan tenir en esser vuyt, pàg. 293 
Era arribat en Sant Feliu ab vuyt vaxells y quatre burlots, cridat dels ministres per 

posar socorro per mar a Barcelona, pàg. 295 

Convenia se posàs en arma, per fer-li cumplir lo que havia promès, pàg. 297 
Se tingué Cancell per enviar socorro a Mataró, pàg. 297 
Fou forsat a resolrre hi anàs lo Jurat segon en forma de somatent per deixar-ne 

eixos sinquanta quant serian a Sant Feliu, pàg. 298 
Estava prompta la Ciutat per donar de boníssima gana la obedièntia a nostre Rey, 

pàg. 302 
Demanava lo baró de Sabach per anar a Castelló, fins que las tropas de sa 

Magestad fossen arribades, pàg. 314 

Tenia tota la solempnitat requisita, per obligar a no poder-hi haver balls públichs ni 
desfressas, pàg. 320 

Arribà en Gerona lo senyor don Hierònym Cudina, doctor del Cancell Real, per 
assistir per los negocis occurrents que se anavan oferint, pàg. 323 

Li feren posar la mà ab uns ferros calents, per fer-li dar diners, que pres havia, pàg. 
328 

Eixas tres causas daren los cabos per desemparar lo Empurdà, 329 
De aqueix tenia las claus lo governador per acudir als fortins dels altres lo coronel 

de la Ciutat, pàg. 338 
Que ni per rentar roba se exia en lo riu, pàg. 339 
Com estava en salvo, per disparar-se pessas, que era lo senyal, pàg. 343 
Per la dispositió del terreno, per tenir lo hospital y cubrir-se d’ell, féu despenyar de 

part de dintre, pàg. 343 
Formar-hi esquadrons per defensar eixos puestos, pàg. 343 
Advertits era treta per regonèixer la bretxa se tornà a tirar, pàg. 344 
Serví per pagar los soldats, pàg. 359 
Promptament se n’isqueren moltas familias, que fou remey per no ensendre’s, pàg. 

361 
Envià la ciutat a Francesc Burgués, ciutedà, a Madrid, per alcansar algunas mercès, 

pàg. 362 
No tenint lo necessari per sitiar-lo, se retiraren anant a Sant Juan las Badessas, 366 
Sols tenian comissió per tractar del primer y segon cap, pàg. 368 
Hi.ns feren exir tres capitulars per acompanyar-nos, pàg. 390 
Havian anomenats quatre comissaris per conferir las matèrias ab nosaltres, pàg. 390 

Motius havian tingut, axí per llevar al senyor bisbe la partió, com per impedir la 
publicatió del cartell, pàg. 391 
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Motius havian tingut, axí per llevar al senyor bisbe la partió, com per impedir la 
publicatió del cartell, pàg. 391 

Havian obtinguda gràtia de l’Abat per estar en lo presbiteri, pàg. 395 
Era arribada la armada de galeras per acompanyar-la a Dènia, pàg. 404 
Y per passar avant son exèrcit contra los Paysos Baixos [...] ha tingut a bé Espanya 

de llevar tot corners, pàg. 406 
Se despedí de la Ciutat per tornarse’n a Barcelona, pàg. 407 
Tenint orde Marcho Antonio Genara, governador de Rosas, per sitiar lo castell de 

Bellaguarda, pàg. 410 
La resistèntia hi trobaren y lo dany havian rebut y la pocha gent que eran per poder-

lo pendre, tingueren a bé retirar-se, pàg. 410 

Tingué orde de Pablo de Prada, governador de las armas, per entregar-los lo cortel, 
pàg. 413 

Que u era jo per trobar-me Jurat en Cap, pàg. 416 
Convidava als jurats per assistir a l’acte, pàg. 425 

Se feya la massa de l’exèrcit per entrar a Rosselló, pàg. 436 
Deya que lo enemich feya gros per socórrer lo castell del Portús, pàg. 439 
Que no volguessen cremar també lo lloch de la Escala y vila de Sant Pera Pescador, 

per donar occasió que nostra armada se retiràs de Rosselló, pàg. 443 
Conciderant la occasió tant precisa per fer lo servey del Rey, pàg. 443 
En lo lloch de Maurallàs per impedir la entrada de l’exèrcit de terra, pàg. 443 
Estava en lo Pont Major, per tenir sempre com tenia la vanguàrdia, pàg. 449 
Encara ne restaven tres de altres per ser senyors de la montanya, pàg. 453 
Vehent que nostra gent se anava replegant per donar-los al desobre, los féu senyal, 

pàg. 463 
Ab què.s veu clarament que no entraven sinó per menjar, robar y fer dany, pàg. 464 

Entrà en la Cort lo senyor don Juan de Austria, que.l volgué tenir per aconsellar-se 
de sa experièntia, pàg. 467 

Lo Virrey demanava gent a la Ciutat per exir en campanya, pàg. 470 
Ahont se feya lo gros per intentar lo socorro, pàg. 478 
Anava de part del Rey nostre senor a l’Emperador per donar-li la norabona, pàg. 

484 
Per evitar los encontras y avia entre ell y lo il·lustre Capítol, pàg. 485 
Se féu embaxada per part de la Ciutat al Capítol de la Ceu per posar la reserva a la 

capella de l’ospital, pàg. 488 
Restà-n’i hu, que fou Joan Carreras, per conservar lo portal de la plaça de la Cols, 

pàg. 495 
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 91 per + infinitiu impulsivofinal 
Ha volgut donar y oferir a V.S. la sobredita obra manuscrita de sa mà, per ensenyar 

lo demun dit, pàg. 12 
Sabuda esta mort per un valerós guerrer vingué en ella, essent de nació africà, 

segons Florian y altres auctors, per fer-se’n senyor, pàg. 18 
Y, per poder-se major ajudar, se retiraren a la costa del mar, a la part meridional, 

pàg. 19 
Y per poder millor defensar-se tragué tota la gent inútil, pàg. 29 

La Universitat lo ha enviat en estas Corts per mirar lo benefici d’ella, y la llensarà a 
perdre, pàg. 33 

Prest alsà lo siti per ser socorreguda, pàg. 38 

Faxina y llenya dels pins que haurian entretat dexant un forat per posar-hi foch 
quant lo enemich intentàs entrar, pàg. 64 

Envia Gerona manitions a l’ohïdor y isqueren soldats de Perpinyà per juntar-se ab 
altres, pàg. 72 

Un Mestre de Camp deixà diner per pagar los soldats, pàg. 80 

La ciutat féu diligèntias per tràurer la guarnitió de Gerona, pàg. 84 
Lo sargento, que, per cambiar las armas de nostra companyia ab altres viscahïnes 

era anat, pàg. 100 
Fou lo síndich cerca de Bàschara per demanar-li si volia entrada, pàg. 103 
Per no exir-nos de la matèria, se dirà lo succés consequtivament, pàg. 106 
Envià en Gerona la Batllia General un porter per exequtar a la Ciutat per 915 

lliures, 11 sous 11 [diners], per los fogatjes, pàg. 109 
Aprés, per trobar més gent, resolgueran de que tots los menestrals hi anirian, pàg. 

111 
Volgué lo Virrey y Cancell Real se derribassen de sinch a sis casas y, per exequtar-

ho, hi feren anar tots los tèrtios que eran a la Selva, pàg. 116 
Tingué a bé, per evitar algun motí del poble, de fer ubrir lo portal, pàg. 119 
Dos vaxells de inventió de foch que se anomenan burlots que y envià lo Archabisbe 

per no aventurar tant la gent, pàg. 162 
Tornaren los Diputats convocar los Brassos per resòlrrer la conclusió del batalló, 

pàg. 166 
Lo compte de Rius y altres capitans francesos intersediren per deixar-la libre, pàg. 

167 
Isqueren de Perpinyà mil y quatre-cents infants y 200 cavalls, per unir-se ab lo gros 

de l’exèrcit dels castellans, pàg. 171 
Féu lleva Gerona de dos-cents moscatés per enviar a don Joseph, pàg. 175 

Comensà a marxar del Camp de Tarragona, per travessar Cathalunya y socórrer a 
Coplliure, pàg. 175 

Partí de Piera, dos horas antas del die, per poder encontrar a l’enemich en el pas 
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del riu, pàg. 175 

Marxava lo enemich per Tarraça, per exir al camí real, pàg. 176 
Entrà lo de la Mota en Barcelona per péndrer los òrdens del Virrey, pàg. 176 

Partí lo de la Mota de Martorell, tres horas antas del die, per guanyar-li al devant, 
que.stava a una lleuga de Vilafranca, pàg. 176 

Partí ab tota sa gent de Sant Saloni, envés la Beguda y Piera, per opposar-se en 
aquells passos, pàg. 176 

Feyan un fortí per dar-se la mà los de Tortosa ab los de Tarragona, pàg. 178 
Havem dexat nostre Regne per venir a esta Províntia, pàg. 181 
Eran restats a Rosas per descarregar viures, pàg. 182 
Se era juntat ab lo de Tarragona per venir a socórrer a Perpinyà, pàg. 182 
Fossen juntats ab lo exèrcit del senyor de la Mota, per oposar-se als designes de 

l’enemich, pàg. 183 
Passà nostre exèrcit dins la Ciutat de Lleyda per anar a Vilanoveta, pàg. 184 
Se anava a juntar ab lo de Aragó, per asitiar a Lleyda, pàg. 184 
Lo marquès de Laganés marxava per juntar-se ab los altres, pàg. 184 
Hi envià dos esquadrons de Magaloti, per sustentar mentres fes avensar son 

regiment, pàg. 185 

Demanà passaport per exir-se de Cathalunya, pàg. 187 
Se n’anà a la vila de Blanas, per embarcar-se fins a Valèntia, pàg. 191 

Morí lo Cardenal de Richeliu, y per fer entendre sa mort al Principat de Cathalunya, 
escriu lo Rey christianíssim una carta an als Diputats, pàg. 191 

Tindrà la mira a nostre Principat de Cathalunya, per guardar-lo contra tots los 
esforsos dels enemichs, pàg. 192 

Seguint a nostres embaixadors o a un d’ells, per donar-los los memorials,  pàg. 206 
No farem la present més llarga que per pregar a Déu nos tinga en sa sancta guarda,  

pàg. 206 
Los enemichs no faltaran de cercar tots los medis per contradir a la sumició de 

Cathalunya, pàg. 209 

Jo no us ne diré més que per pregar a Déu que ell vos tinga, mon cusí, en sa sancta y 
digna guarda, pàg. 210 

Ajusto aquest mot per dir-vos que jo me remeto a vos, pàg. 210 

Ajuntar-se ab lo exèrcit que anava fent dit Mariscal per socórrer a Lleyda, pàg. 215 
Volent alguns anar rómprer un pont per dificultar-los més la entrada de la vila, pàg. 

236 
Per no interromprer los successos del morbo de Gerona, a bé que las cridas se 

fossan fetas a vint-y-tres de juny, se assentaren a l’últim, pàg. 259 
No duptaren publicar havia cessat per poder-hi posar gent dintre, pàg. 263 
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Marxavan a la montanya de Monseny, per ajuntar-se a los de Viladrau, pàg. 286 
Havent lo abat y monjos de Montserrat oferit deixar una quantitat de or y plata per 

empanyar-la, pàg. 295 
Era exit de Barcelona per exequtar eixa factió, pàg. 296 
Era anat hi procurava hi anàs gent per assistir en cas hi anassen las galeras, pàg. 

299 

Era ja exit de Blanas lo Marquès de Mortara ab lo exèrcit, per venir a Gerona, pàg. 
300 

Se isqué lo Virrey de Gerona ab tota la cort y gent de guerra per anar a Bersalona, 
pàg. 306 

Per no interrompre lo que se observà de assentar-se, pàg. 311 

Se n’anà a Figueras y Castelló, per veure com estava la frontera, pàg. 325 
Vingueran de la armada dos tèrtios de napolitans y espanyols, per fer las 

fortifications, pàg. 326 
Tenian presos los passos per anar a Hostalrrich, pàg. 328 
Fou la redemptió per poder tenir los soldats, pa de monitió en temps que.stava tant 

poch provehïda la provehedoria, pàg. 332 
Però per no exir-se de la matèria se posarà en est lloch còpia d’ella, pàg. 332 
Se feren unas trinxeras dilatadas des de Sancta Eugènia, tirant per lo riu de Güell, 

per tenir la cavalleria cuberta, pàg. 334 
Obriren lo portalet de la plaça del Mercadal per abaurar-los al riu y rentar roba, 

pàg. 339 
Féu despenyar de part de dintre las casas y parets per poder córrer la cavalleria, 

pàg. 343 
Formant sos esquadrons per dar lo assalt de las murallas, pàg. 345 
Emprestà la Ciutat mil lliures an al pagador del Rey per dar un poch de socorro als 

soldats, que, per no dar-los cosa sinó lo pa bescuyt o blat entir de monitió, se’n 
passavan molts a l’enemich, pàg. 348 

No y havia temps ni lloch de consultar-ho y, empenyats ja los jurats per ser ja fora 
de Casa la Ciutat y per no desgustar a sa Altesa, pàg. 355 

La hagueran desmoronada per no ser terraplanadas, pàg. 357 

Lo tersé error fou que, pensant afamar-la, per rompre-li los molins de aygua, la 
entretingué més, pàg. 357 

Los particulars deixaren al marquès Serra de Almarilla, per fabricar moneda, a vint-
y-sinch de juliol [...] 2.335 onsas, pàg. 358 

Reprengueren la marxa per tràurer lo enemich de Banyolas, pàg. 364 
partiren de Gerona [...] gent de la guarnitió, per anar a socórrer los soldats, pàg. 

366 
L’acompanyaren fins a la placeta de la Seu, sens apear-se, per no pujar a la isglésia, 

pàg. 375 
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Se interposasen a mediar las diferèntias entre las dos menses episcopal y capitular 
per no arribar a major rotura, pàg. 388 

Nos conferírem los tres per dar la embaixada al Senyor Bisbe, pàg. 389 
Prenguérem puesto per conferir las matèrias en lo convent, pàg. 390 
Com lo borreu comensà a tallar la corda per fer càurer lo cultell, lo poble cridà 

credo, pàg. 401 
No féu ningun moviment contra los soldats, que fou gran benefici per uns y altres, 

per no occasionar majors danys, pàg. 402 
Lo francès feya gros de gent per entrar a l’Empurdà, pàg. 432 
Arribà en Gerona per fer llevas de infanteria dels llochs, pàg. 435 
Partí de Gerona la companyia de la vegaria per anar a Empurdà, pàg. 436 
Se n’aportaren lo cos per enterrar-lo ahont estavan sos passats, pàg. 442 
Los cavallers, ciutedans y altres personas militars que voluntàriament anaren, [...] 

per impedir la invasió de l’enemich francès, pàg. 443 
Anar a dit lloch de la Escala y de Sant Pera Pescador, per in[p]edir lo designe de 

l’enemich, pàg. 443 
Se isqué de Barcelona a divuyt per anar a Madrid, pàg. 462 
Se acortelaren des de la casa que.s diu Manola, Molins Nous, Pont Major, pla de 

Sarrià y Campdorà, per defensar que no arribassen a Gerona, pàg. 464 
Partí lo Virrey de Gerona per anar a la campanya, pàg. 471 
Entrà en Gerona un tèrtio de valentians per anar a la campanya, pàg. 471 
Y, per no tenir juntas nostras tropas, se anà entretenint lo enemich fins Espolla, pàg. 

472 

Vingué per rèbrer informatió del que havia succehït, pàg. 476 
 

 1 per + infinitiu d’acció no feta. 

Robas y cosas obradas fetas a tot punt, ho per acabar de qualsevol estament ho ofici, 
pàg. 260 

 
 4 per + infinitiu d’acció retribuïda. 

Alguns, per no anar-hi, davan entrada de trenta reals, pàg. 172 
Donà aprés catorse reals de entrada per no pendre gent de confrarias pàg. , 436 

Deixà mil lliures per pagar los soldats, pàg. 332 
Altres mil lliures també deixà la Ciutat per pagar los soldats, pàg. 332 
 

 2 per de règim + infinitiu  

Vostra afició per mantenir y conservar debaix de nostra obedièntia nòstrons bons 
vassalls, pàg. 205 
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Guiavan als dits soldats del Rey per entrar dintre del dit castell, pàg. 458 

 
 

 171  perquè + 2 per què 
 
 1 per què interrogatiu indirecte 

Dir-los perquè no se apoderen los mal intensionats y amotinats de tal isglésia, pàg. 
49 
 1 per què relatiu A. N. 

Lo síndich de General, devant del mateix scrivà major, presente en scrits las rahons 
perquè.s preté haver contrafer, pàg. 147 

 
 4 per què relatiu A. O. 

Lo mateix era en los ministres, ofitials y tractadors que per part de Sa Magestat eran 
elegits. Perquè, sent cosa ordinària posar-se disentiments per a satisfació de alguns 
agravis rebuts, pàg. 33 

La Universitat lo ha enviat en estas Corts per mirar lo benefici d’ella, y la llensarà a 
perdre, perquè Sa Magestat la enfeudarà a persona particular si no alça lo disentiment, 
pàg. 33 

El desterro és glòria, el perdre és guanyar, la persecutió és corona, el morir és 
víurer, perquè no y ha mort tant gloriosa com morir el home per defensa de sa Pàtria, 
pàg. 56 

Que fossan intersessoras ab nostre Senyor de alcansar victòria de nostres contraris, 
perquè los Diputats scrigueren al Capítol havia de esser socorreguda Tarragona, pàg. 
162 

 
 97 perquè causal 

Tant per ser cosa sua com també perquè, segons se diu y ho trobarà lo curiós en lo 
dit llibre, pàg. 12 

Com ho té demanat a V.S.; perquè, si bé ho miram, trobarem segons scriu lo dit 
nostre Doctor Gerònym Pujades, pàg. 15 

Estos foren los qui se eran alborotats contra del rey y per consegüent perseguian a 
Gerona, perquè se li era mostrada leal y fel, pàg. 30 

Concorregueren en eixos inconvenients de pocha esperiència y obrar sens 
premeditar; perquè, com no las hi havia hagudas des de l’any mil sinch-cents noranta-
nou, se tenia pocha notítia com se estil·laven, pàg. 33 

Constitutions y altres cosas que donan lloch a poder-se posar, perquè, no sent las 
causas que.s donan molt justificadas, vindria esser condempnat lo qui.l posà a tot lo 
gasto, pàg. 33 

Y perquè obraren sens premeditar en fer eixa petitió, [...] revocà la premàticha, pàg. 
34 
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Discorregué’s si seria perquè la ciutat de Barcelona no serví al rey, pàg. 37 
Se cometria molt gran culpa devant Déu y contra son rey, perquè ab Déu negam al 

judici y enteniment que en tals subjectes ha posat, pàg. 41 
Encara que prengués ninguna de las plaças que y ha en Rosselló, com no sie 

Coplliure o Perpinyà, perquè no podria sustentar sa armada en aqueix pays com fa lo 
francès, pàg. 43 

Las preventions se han de observar segons la esperièntia ha ensenyat, perquè no se 
apoderen los danys, pàg. 45 

No se’ls pot atribuir a malítia, perquè al ventre no sufre dilatió, pàg. 48 
No se foren apoderats los danys que han patit de la guerra, pesta y motins, perquè 

d’ells vingueren tots los infortunis, pàg. 49 
Que la ciutat replicàs en no dar gent y lo mateix los pobles, perquè tornarian 

ensendre lo foch, pàg. 50 
Se deu replicar y fer-los entendre quant danyós és, perquè los tals són forasters y, si 

de present hi són, com és Virreys ho generals, prest se transportan en altres llochs, pàg. 
51 

Axí dels censals com an als que y tenan depòsit, perquè, si no y hagués eixos 
extraordinaris de tantas llevas que.s feren, pàg. 51 

Los grans ingenis, si no són modestos y dòciles, són peligrosos a la república, 
perquè superbos y pagats de sí desprecian los òrdens, pàg. 56 

Criavan la juventut ben diciplinada [...] sols perquè lo hu prengué una pocha de 
fruyta de un hort y lo altre rompé un cànter a una moça, foren desterrats de Roma, pàg. 
59 

Hagués romput per lo Mercadal y portal de l’Angell, perquè.s veu que lo àlveo que 
té Onyar des del Mercadal a la Plaça de las Cols és estret, pàg. 60 

Seria la conservació de Gerona, axí per la província de Cathalunya, Aragó y de la 
mateixa Monarchia, perquè, si França se n’apoderava, lo mateix faria de la marina, 
pàg. 61 

Per rahó de unas cridas se eran publicadas fossen perdudas y perquè alguns 
advocats aconcellaren als Diputats declarassen tot, pàg. 107 

Eixos pagesos vingueren de son propri mutiu de l’Empurdà, Selva y Montanya, 
perquè publicavan los soldats havian de cremar altres llochs, y tingueran tant apresa a 
la Ciutat, que no.s pogué tràurer lo pa de manitió, pàg. 117 

Y perquè un conceller, anant apassiguant-ho, caygué, se publicà que era mort, pàg. 
120 

Y los qui restaren no gosaven exir de casa, y també altres ofitials del Rey, perquè a 
to[t]s los tenian per traydors, pàg. 120 

No deixaren de trobar-ne, y pensa haver-hi avalot, perquè hu anava ab un cascavell 
replegant-los y altre aportava una bandera, y un pagès le y esquinsà y, pàg. 122 

No gosaren alborotar-se, vent que tothom estava posat en armas. Perquè, dos dies 
antes, eran entrats en una botiga hi.ls ne tragueran ab violèntia y blasonavan havian de 
robar als botiguers, pàg. 122 
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Los mateixos avisos se daren a la Diputatió, perquè la Vila de Tuy scrivia a 
Figueras, pàg. 123 

Li posaren foch a casa, perquè, no pensant dir res, digué en sa casa que, si los 
soldats hi anavan los porian aposantar en lo Mercadal, pàg. 124 

Entengué’s feyan eixos tiros perquè.ls feyan deixar las armas a l’entrar, pàg. 125 
A deu se feren procura als síndichs de assí que eran en Barcelona perquè, en nom de 

tots los qui no y eran poguts anar perquè la Ciutat los tenia occupats, perquè en llurs 
noms prestassen sagrament y homenatge als Diputats, pàg. 128 

A deu se feren procura als síndichs de assí que eran en Barcelona perquè, en nom de 
tots los qui no y eran poguts anar perquè la Ciutat los tenia occupats, perquè en llurs 
noms prestassen sagrament y homenatge als Diputats, pàg. 128 

Vist que ningú se assentava en altre lleva que la Ciutat volia fer, perquè.s digué 
volian los soldats de Rosselló venir sobre Cadaqués, pàg. 129 

Lo primer fou dejunar per a sempre la vigília de la Anuntiatió de nostra Senyora, 
perquè eix die comensà a suar la sua sancta imatge del Roure, pàg. 135 

Se cometria molt gran culpa devant Déu y contra son rey, perquè ab Déu negam al 
judici y enteniment que en tals subjectes ha posat, pàg. 144 

Que jure, observe y que fassa observar Sa Magestat los capítols y actes de cort  [...] 
en las cosas de què han acostumat conèixer ab tota jurisdictió civil y criminal, y que si 
dupte algú se sucitara acerca dita jurisdictió, per què.s negue la qualitat de generalitat 
o altrament toque la coneixensa als concistoris dels diputats, pàg. 144 

Y perquè lo fruyt de las lleys consisteix ab la observança de aquellas, prometrà y 
jurarà particularment, pàg. 146 

No se’n pogué enviar a Castelló, y, si bé no fou aprés necessari, perquè no 
mogueren cosa los soldats de Rosas, pàg. 160 

A dos intentaren los soldats sitiats de Tarragona de tràurer trescentas donas. 
Entengue’s perquè.ls anava faltant las provisions y lo senyor de la Mota las amanaçà 
de fer-las arcabussejar si no se’n tornavan dintre, pàg. 161 

Disposar-ho en mà del senyor ohïdor; entengué’s se trobaria perquè molts per no 
tenir per sustentar-se, se’n tornavan del mateix Rosselló, pàg. 170 

Aguardant veurer lo designe de l’enemich, y no anà la gent perquè tingué avís lo de 
Argenson que lo enemich se retirava, pàg. 175 

No li parlaren perquè estava desganat, pàg. 179 
No li tornà la visita y al Capítol si. Cregué’s perquè no y eran los Jurats anats, pàg. 

221 

Tractà’s de fer-li un sarau y, perquè no volgué dar cadiras sinó traburets a las 
damas, pàg. 224 

No s’i deu dar dupte perquè restà molt verificat, pàg. 236 
L’aportavan a Salsas, perquè digué que, si lo exèrcit de Espanya posàs siti a 

Barcelona com se temia y la apretàs, porian pactar, pàg. 240 
No fou posat en exequtió perquè u suplicaren, hi.s deixà, pàg. 242 
Fes aportar provisions a la Ciutat, perquè los forasters no n’i aportavan per rahó de 
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las cridas se anavan publicant de la prohibitió, pàg. 249 
Fou cosa de gran consideratió, axí per lo sustento d’ells com també perquè no.ls 

obligàs la necessitat a voler entrar dins la Ciutat, pàg. 254 

Enviant-li quantitat de medicinas, chirurgians y una bona suma de diner, y perquè 
nos, sabent que los enemichs se prevalen de aquesta occasió per pèndrer aventatje [...] 
havem volgut fer-vos esta, de l’avís de la Reyna, pàg. 271 

Perquè treballariam en va si de nostra part no érem secundats com fins assí, pàg. 
271 

Se animassen anar al socorro ho contribuir al gasto, perquè, en dit Concell [...] fou 
determinat que de ninguna manera se gastàs del comú, pàg.  

A nou se féu embaixada al thezorer, perquè lo Virrey li havia remès la resposta de la 
súplica, pàg. 281 

A vuyt lo doctor Queralt entrà en lo Cancell, demanant més número de gent perquè 
volian tornar acomètrer a las trinxeras, pàg. 296 

Eran anats de Mataró, perquè donant-los llibertat, havian promès no pendrian las 
armas contra lo exèrcit del Rey, pàg. 298 

Però no donà lloch lo temps, perquè plogué tot lo die, pàg. 315 
Sots pena de sinch-cents florins de or, perquè vol saber sa Magestat qui és estat 

perseguit per son servey, pàg. 322 

No fou aprés menester perquè, sabent lo enemich hi anava un gros de gent de dit 
Baró de guerra, desemparà lo lloch, pàg. 324 

Jo ho viu moltas vegadas perquè aprés residi en la Seu, pàg. 328 
Vent-se sens eixas exceptions, perquè Espanya abulli tots eixos privilegis y altres, 

pàg. 330 
Los demés pagesos del pla havian desemparadas las casas, axí perquè la cavalleria 

s’i anava alotjant hi.ls manjava lo que tenian, pàg. 333 
Perquè de la part del pla, com tenian lo carrer del Carme, hospital y demés torras, 

no exia persona fora que ja li tiravan, pàg. 339 
Perquè, guanyadas las fortifications de l’enemich y tret de sos puestos, los restavan 

las colinas desembarassadas, pàg. 352 
Amostrà lo sentiment tingué lo senyor don Juan, axí perquè voluntàriament havian 

anada donar la obedièntia a França, pàg. 354 
A Banyolas, perquè induïts de l’Abat, també voluntàriament se entregaren a França, 

los posà un grandíssim allotjament, pàg. 355 
Se restà sens parlar-se’n més, perquè dit governador morí aprés, pàg. 356 
Tingué lloch y temps de prevenir-se lo socorro, perquè, ab la abundàntia que 

hagueran tingut de farina, no.s foren tant limitats en lo menjar, pàg. 357 

Perquè los molins no bastavan a fer més farina, menjavan més companatge o.s 
passavan ab la mida del pa, pàg. 357 

Dient que era danyós perquè, si lo enemich tornava posar siti a la ciutat, s’i podria 
fortificar, pàg. 363 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1129

Perquè y havia francesos y michalets, comendaren gent de guerra, pàg. 366 

Las cosas se anavan empenyant, que.s podia tèmer molts grans escàndols en la 
isglésia perquè tots ho havian fet entendre al Summo Pontífice, pàg. 388 

Lo Virrey continuà son govern, protestant-li los Diputats perquè no havia jurat en 
Cathalunya lo Rey don Carlos segon, sinó en Castella, pàg. 400 

A sinch de janer juraren los Jurats en Casa la Ciutat, perquè los vells encara 
aportavan las gramallas negras per lo dol del Rey, pàg. 405 

No.s pogué fer la professó dels diciplinats, ni lo Divendres, perquè sempre plogué 
eixos dias, pàg. 405 

Hi hanà ab sis-cents sinquanta hòmens y no y arribà, perquè ja foren retirats, pàg. 
407 

Deixaren vint-y-quatre canonges de residir en la Seu, essent lo tercer diumenge, 
perquè.ls havia privat lo Archabisba de Tarragona, pàg. 408 

En temps de guerra estavan uberts, [...] perquè entrava gent de França en Rosselló, 
Se féu la professó de Sant Narcís perquè plogué lo seu dia, pàg. 417 
Se inquietaren los sagodors perquè, havent fetas cridas que l’hostaler del molí de la 

Pólvora no.ls das a beure ni menjar y, perquè u féu, lo posaren a la presó, pàg. 422 
Se inquietaren los sagodors perquè, havent fetas cridas que l’hostaler del molí de la 

Pólvora no.ls das a beure ni menjar y, perquè u féu, lo posaren a la presó, pàg. 422 
No vingué gran aygua perquè plovia un dia y cessava, pàg. 424 
Moltas pregàrias que.s feren en Gerona per aigua, en los mesos de abril y maig de 

mil sis-cents sinquanta, perquè, de vint-y-hu de juliol mil sis-cents quaranta-nou, que y 
hagué un ayguat, no havia plogut, pàg. 424 

Tornaren las companyias al die següent, totas dos, perquè sols se veu alguna 
cavalleria francesa, pàg. 432 

Havia acudit gent a eixa campanya perquè se esparava alguna functió a Rosselló, 
pàg. 434 

Y també dels enemichs foren molts los morts y farits, perquè los nostres ab la espasa 
en la mà los envestiren, pàg. 438 

A la Ciutat no li aparegué bé perquè havian de exir de las companyias, pàg. 439 

Los Jurats, a bé que foren convidats, no y assistiren, perquè no y havia lloch en la 
capella, pàg. 440 

Que.ls assistís ab monitions de guerra, perquè estavan de bon ànimo y volian morir 
per son Rey, pàg. 443 

Sols quedaren algunas deu o dotse personas de les que tenian lo govern en dita 
Ciutat y los vells, fraras y capellans, perquè los demés que havian pogut, [...] eran 
anats a fer lo servey del Rey voluntàriament, pàg. 444 

No podia obrar perquè lo enemich estava més fort, pàg. 446 

Perquè era estat Virrey de Cathalunya y la Ciutat ne havia rebudas molt bonas 
obras, li envià lo síndich, pàg. 446 

Estigueren alguns dies sens que ningú los impedís, perquè nostras tropas se anavan 
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retirant, pàg. 449 
Tots cathalans, perquè de castellans no n’i havia ningú, pàg. 450 
Constava de dotse mil infants y tres mil cavalls, perquè encara que s’i trobava en la 

Ciutat pocha gent, pàg. 453 
Lo Bisbe ne excomunicà alguns perquè no havian comparegut quant los sità, pàg. 

474 
No havian incorregut a las excomunications, perquè pretenan no podia lo Bisbe en 

causa pròpria poder conèixer de la causa, pàg. 474 
Se posà entredit en la Seu, perquè lo Capítol donà possessió a Domingo Batlle de la 

coadjutoria, pàg. 478 
Assò se féu perquè un home digué unas paraulas malsonats, pàg. 492 
Arrimaren los nostres capitants las mangalas y també lo coronel las insígnias, 

perquè, no avent-hi espanyols, no.s tocava la vanguàrdia, pàg. 495 

 
 70 perquè final 

Se entretingan ab particular cuydado en llegir los Annals dels antepassats, perquè 
axí sàpian las lleys, los costums, pàg. 11 

Esta obra de sos Annals que, manuscrita per bé y utilitat pública, té offerida a V.S., 
perquè en lo sdevenidor se pugan alguns de esta ciutat utilar y pèndrer exemple, pàg. 
12 

Elegint per dit efecte lo senyor Francesch Burgués [...] perquè, vista y regoneguda, 
féssam a V.S. relatió del contengut en ella, pàg. 13 

També seria bona política que no [...] tinguessen, en los iverns, allotjaments ni 
contributions, perquè tinguessen, en los estius, més comoditat, pàg. 44 

Ben lligat ab una bena, perquè no se escampàs, que cremaria la pell, pàg. 45 

Los remeys que.s poden dar perquè no prengan forsas, pàg. 48 
Escusant-se tots los gastos que no sien molt forsosos, perquè puga la ciutat acudir a 

sos acreadors, pàg. 51 
Comprant llanas, fabricant-ne draps, y perquè assò tingués bon efecte y despedida 

en las robas, consertar que no.s tragués llana fora del bisbat, pàg. 54 
Ofitials de milítia per guarda de sas fronteras; altres de justítia perquè cada hu gose 

del que li toque, pàg. 54 

També apar seria assertat que lo primer y segon vot fos de totas las juntas perquè, 
com votaria lo pogués explicar lo que en ella se ha discorregut, pàg. 56 

Fossen emparadas las casadas per los vehedors perquè tinguessen la assistèntia de 
sos marits, pàg. 59 

Havent-hi algun malalt menesterós, s’i procuren ab lo barri lo sustento perquè no 
patescha, pàg. 59 

Que tingués en la taula de la dita ciutat cent mil ducats de retent perquè, en témer 
no intentàs envedir-la, se pogués alçar gent del mateix pahís, pàg. 62 
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Primerament, llevar las molas dels molins nous y entrarlas dintre perquè lo enemich 
no y fes farinas, pàg. 62 

Anar-hi vassant llenya perquè duràs lo foch, pàg. 64 
Ben apretats també ab cadenas, perquè ab las espasas no.ls rompessen, pàg. 64 

Advertint que, perquè no.ls pugan moure, estiguessen travats uns ab altres ab 
ganxos o cadenas de ferro, pàg. 64 

Se posaren monitoris perquè las senyoras no anassen escolladas, pàg. 83 

Quant lo francès sitià a Salsas, perquè la Diputatió fes gent, ho suspongueran fins a 
las primeras Corts, pàg. 107 

No gosaven exir de la Diputatió perquè no.ls capturassen, pàg. 107 

Havian d’estar als portals, juntament ab las guardas, perquè de conformitat no y 
deixassen entrar sinó soldats molt coneguts, pàg. 118 

Que.ls havian posats a la presó perquè no fossen inquietats los monestirs, pàg. 119 
Envià per totas las parts del Bisbat, fins a Vich, a cavallers perquè alsassan 

somament perquè la gent acudís, pàg. 127 
Envià per totas las parts del Bisbat, fins a Vich, a cavallers perquè alsassan 

somament perquè la gent acudís, pàg. 127 
Fortificà a Lleyda y posà gent a la llarga perquè no entrassen provisions als de 

Tortosa, pàg. 128 
A deu se feren procura als síndichs de assí que eran en Barcelona perquè, en nom de 

tots los qui no y eran poguts anar perquè la Ciutat los tenia occupats, perquè en llurs 
noms prestassen sagrament y homenatge als Diputats, pàg. 128 

Foren posats a la presó en Barcelona, [...] perquè no danyassen als nou embaxadós 
que la Diputatió tenia en Madrid, pàg. 128 

Volia esser la primera, perquè, en cas convingués anar en algun socorro, [...] anàs 
dita companyia quinse dies y després entràs altre, pàg. 129 

Tatxas fetas per las universitats de Cathalunya, perquè com aquestas cosas tenen 
tracte [successiu], no s·i fes qüestió en lo sdevenidor, pàg. 146 

La que.s farà per lo mateix scrivà major, al qual ho cometem, perquè procure estiga 
decent, pàg. 147 

Per suspitas, absèntia o mala gana a altres jutges o ministres reals, segons la 
preheminèntia de antiquitat y grau, ho a altres personas a ell benvistas, perquè tal die y 
hora acuden a casa la Diputatió, pàg. 148 

Com dalt està dit, a Sa Magestat si serà present, quant no a son llochtinent General 
y, en son cas, al portantveus de governador General, per què.ls donen notítia del dupte 
que se ha de declarar, pàg. 148 

Seran estats recusats per les parts per suspectes, perquè, ohïdas las parts lo Real 
Cancell dins dos dies després que la notificatió, serà reduhïda en scrits declaren ditas 
suspitas, pàg. 148 

Y que puga y dega procehir també en dies feriats. Y perquè no se impedesca la 
Administratió de la justítia ordinària, statuim y ordenam, pàg. 149 
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Estos pactes los ha enviats lo senyor de Argenson al Rey christianíssim, perquè Sa 
Magestat los aprove, pàg. 149 

Hont seran estats anomenats, perquè.n serquen de altres en sos llochs, pàg. 154  
Y axi, Senyor, perquè comense vostra Magestat a experimentar finesas de nostron 

amor, ha aparegut bé què cedís esta vegada, pàg. 166 
Demanà un capità francès a una dona a què fi las havian posades, y li respongué 

que per dar avís a la comarca perquè la gent se juntàs hi.l degollassen, pàg. 166 
Se oferí ademés mil y dos-centas lliures perquè no fossan tallats a de part per la 

Diputatió, pàg. 174 
Donà avís lo Virrey als pobles perquè se posasen tots en arma, pàg. 175 
Donant son concentiment lo Procurador General del Rey perquè sien exequtadas, 

pàg. 200 
Que elegiau, lo més prest que serà possible, a una persona capàs d’est empleo, 

perquè.l pugam enviar seguint a nostres embaixadors, pàg. 206 
Enviant-lo lo més prest per assí, perquè puga partir ab los mateixos embaixadors, 

pàg. 206 
Perquè ab més prestesa se fessen, donà tres lliures de entrada, pàg. 226 
A tretse envià la Ciutat dos embaixadors al Virrey per tractar bon medi perquè los 

sisens fossen admesos, pàg. 227 
Li daren un memorial suplicant-lo fos servit fer tornar lo Viccari General ho 

provehir de remey, perquè no estigués sens justítia ecclesiàstica lo Bisbat, pàg. 232 
Féu lo Capítol a la Ciutat lo die antes perquè s’i interposàs, pàg. 232 
Oferint hi faria molts bons oficis perquè s’i das lo remey convenient, pàg. 232 
Havia enviat lo thezorer perquè.s tornàs lo libre corners a Gerona, pàg. 249 
Als sans, perquè no se infisionassen, pàg. 250 
Lo doctor Argila y un chirurgià, enviat per la ciutat de Barcelona, perquè.s 

prengués resolutió, pàg. 251 

Per poder-hi posar gent dintre per sa defensa, y perquè no duptassen en entrar-hi, 
pàg. 263 

Los Jurats que foren convidats del Capítol, perquè Nostre Senyor guarde los fruyts 
de la terra, hi.ns done aygua, pàg. 267 

Se tractàs las matèrias en sa presèntia perquè.s prengués millor acordi, pàg. 270 
Axí, perquè no patissen y no.s derramàs la gent per altres llochs, los feren anar 

devés Ter, pàg. 293 
Que.s servís assistir a la Ciutat en las Juntas de Guerra tindrian, perquè junts 

prenguessen algun bon acort en los negocis, pàg. 298 

La dita carta se féu estampar perquè.s sabés per los pobles lo perdó y usos de 
privilegis atorgava, pàg. 309 

Assentant las terras per vessanas, perquè.s puga fer lo compte del que se haurà de 
satisfer a cada hu, pàg. 333 
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Axí per no poder resistir-li a las trinxeras, com perquè aprés no occupàs las 
eminèntias de la Montanya, pàg. 335 

Perquè lo francès no occupàs lo convent de Santa Clara, per orde dels cabos s’i 
posà foch, pàg. 337 

Se féu una palficada ab cayrats, tots drets, perquè lo enemich no s’i acostàs, pàg. 
339 

Perquè no se n’apoderàs, hi feren posar foch, pàg. 342 

Dar-nos llicèntia perquè, en son nom, ho pogam fer enténdrer al Capítol..., pàg. 390 

...perquè en lo discurs de eixos dies vajan trobant algun expedient, pàg. 390 

Y, perquè no haja la Ciutat de gastar, axí com davan a cada Jurat cent lliuras ab 
diners, pàg. 401 

Se havia feta al riu de Ter perquè no.s giràs envés la Ciutat, pàg. 420 
Las guardas que y tenian los provehadors perquè no n’i entràs de Cathalunya, pàg. 

422 
Portà cartas de la gent que eran en Sant Pera Pescador, del governador de Gerona 

y coronel, perquè enviassen algun socorro, pàg. 444 
Lo Capítol féu embaixada a la Ciutat perquè s’i interposàs, pàg. 474 
Sobre lo que se li avia suplicat intercedís perquè.s resàs de Sant Narcís, pàg. 491 
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Memòries d’un capellà del segle XVIII. Josep Esplugues, rector de 
Montaverner,  edició a cura d’Emili Casanova, Edicions Alfons el Magnànim 
/ Institució Valenciana d’Estudis i Investigació. (Col. IAM Investigació, 17). 

219 p, València, 1989. N’hi ha una segona edició del 2002 amb una 
transcripció més modernitzada, però menys fidel a l’original, i diferent 

paginació. 
 
per a  566 per a que 99 per+S.N.+a+inf 0   

per+inf. causal 44 per+inf. final 18 per+inf. de dest. 0 per+inf.d’immediatesa 0 

per+inf. d’acció no feta 4 per+inf. d’acció retribuïda 1 per de règim + infinitiu 0   

per tal com 0 per ço com  0 per ço car 0 per tal car 0 

per ço 2 per raó de 1 per qui 2 ço perque relatiu 0 

per què relatiu A.nom. 1 per què relatiu A.orac. 1 per què interrog. dir. 0 per què interrog. indir. 1 

perquè causal 100 perquè final 0 perquè substantiu 0 per + rel.comp. 5 

Per tal que 0 per ço que  0 per tant 10   

per tostemps 0 per null temps 0 Si per aventura 0 per altres valors 6.292

  

(567 per a) 
 1  cas introduint una perifrasi d’obligació: 

Bé els se pot pués assegurar que els sants patrons de esta església y els santíssims 
titulars aniran comptant los pasos per a haver-los de representar davant lo tribunal de 
Déu a on después se els premiaran y els donarà Jesuchrist més de lo que poden pensar, 
pàg. 58 

  25 casos introduint un circumstancial de temps: 

Molts anys no es tinga esta observància per costum vella, sinó per nova y sols 
disposta per a el tems de la obra, lo que no advertint algú meñs considerat, o molt 
apacionat, arriba, pàg. 41 

El dit mestre que la avia de treballar; lo qual determinaren los dits administradors 
per a el dumenge següent en què es tornarien a juntar volent que el sobredit menstre 
portàs aquelles, pàg. 47 

Aprovaren totes estes propostes, volent tots, nemine discrepante, que es posaren en 
eixecució, y quedaren establides per a en avant, durant la obra. però com el llumener 
de S. Jaume, que era este any, pàg. 51 

San Chochim reservan-lo en lo sagrari antich que estava ya allí dispost en bona 
forma per a mentres duràs la obra, y en los dies següens es proseguí en arreglar y 
dispondre tots, pàg. 53 

Esplugues, pbre. retor de esta parròquia, acabada la missa, transporta lo Santíssim 
Sacrament (que sia alabat per a sempre) des de lo Altar major antich a la capella de la 
señora Santa Anna, capella, pàg. 53 

http://traces.uab.cat/search?f=obracitada&p=Mem%C3%B2ries%20d%27un%20capell%C3%A0%20del%20segle%20XVIII.%20Josep%20Esplugues%2C%20rector%20de%20Montaverner&sc=1&ln=es
http://traces.uab.cat/search?f=obracitada&p=Mem%C3%B2ries%20d%27un%20capell%C3%A0%20del%20segle%20XVIII.%20Josep%20Esplugues%2C%20rector%20de%20Montaverner&sc=1&ln=es
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Exposà patent al tems de la Missa Major lo Santíssim Sacrament del Altar que siga 
alabat per a sempre, perquè ya que este és la pedra primera y fonamental de la 
Església condensara sobre, pàg. 54 

Una processó des de la església vella, que és la mitat del temple antic, que 
conservam per a mentres durarà la obra, asta el puesto determinat per a colocar la 
primer pedra, que era, pàg. 54 

A punt de pavimentar; y així es determina per dits administradors la festa de la 
Dedicació per a el dumenge següent a la festa de la Assunció dins de la sua huitava; se 
allargaren, pàg. 73 

El dumenge següent a la festa de la Assunció dins de la sua huitava; se allargaren 
per a entonces les festes de S. Jaume y dels Sans patrons Abdon y Senén, que són de, 
pàg. 73 

La ciutat de David al temple nou que li avia fàbricat, y per a assò convocà per a 
aquell dia a tots los majors hòmens de Isrrael, a tots los Príncips de les tribus, pàg. 76 

Treballs que avia ell empleat en edificar-li cassa per a que li servira de habitació 
per a sempre, y girant-se así al Poble els féu també un llarg sermó contant-los les, pàg. 
77 

Després de concluïda la missa es quedà N. Senyor patent per a tot lo dia, y asta la 
hora de vespres hagué sempre asistent de vel·la un sacerdot, pàg. 79 

ANY 1742 Dia vint-i-tres de febrer, divendres de Quaresma, convocà el retor des de 
el púlpit per a acabat lo sermó a tots los que per desendens de Melchor i Jaume Ferri, 
els antics, pàg. 107 

Congregats en la església per a el Rosari, Doració y exercici del Cor de Jesús, 
dispost per a el divendres de any, y es començà tot a boca nit, se amagà en lo púlpit, 
pàg. 113 

Estos serien molt pocs per aver-se tret per a el dia primer del any, quant se 
manifesten les limosnes y publiquen en la església, pués, pàg. 115 

Reconegué era el borrador de la nòmina y proposta de oficials que per a este any 
avia dispost el govern, que sens ducte per descuyt, millor se dirà, per providència, pàg. 
133 

A qui en tot cas tocaria concurrir en la elecció de fabriquer per a este any que es 
nomenà ya en lo púlpit, primer dia de janer, que ni el, pàg. 156 

Y en esta constava nomenat per lo alcalde depositari de la part del poble dit Martí 
per a mentres es liquidava el conte y no es féu present en los autos la renovació de, pàg. 
166 

Moguda especial devoció, y per a mantenir-la y aumentar-la es dispongué un 
exercici espiritual per a el segon dumenge de cada mes o atre que señale el retor, 
distribuint en los dotze, pàg. 170 

Se encarregà de ella Mariano Bellvís, qui la continuà asta lo any de 1746, y per a lo 
següent de 1747 y successors se encarregaren de esta festa el dr. Fèlix Martí y, pàg. 
179 

En dit any 1754 es continua cada any, y en lo favor de Déu quedarà establit per a 
sempre per a més obsequi y veneració de Maria Ss. y aument de la sua devoció, pàg. 
180 
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Deixar-se en depòsit per a fer bandera un dobló de vint lliures en estos arbitres per 
a lo any següent. En lo any de 1764 foren majorals Vicent Ferri Brotons, capità, y 
alferis, pàg. 181 

Continuar en cada ú el censal o renta de aquel mes, deixant a continuació suficient 
blanch per a molts anys. La renta antiga que encontrí corrent estava per major part 
sens justificació, pués ya, pàg. 196 

Molí que estava corregut y transat a favor de Chochim Ubeda en desembre del any 
passat per a el quatrieni que comensa este fonch pujat juridicament per Roc Thomàs y 
transat a son favor, pàg. 215 

Renta que és tota la presenció dels promotors de esta causa tan injusta y tan 
impròpia per a el tems, pàg. 218 

 

 1 introduint un circumstancial de lloc: 

Esta limosna el dr. Jusep Albert, mege, y de les sobres féu la mesilla y frontalet per a 
davant la Sa Immage y sis candeleros grans corlats, y de la mateixa es podrà continuar, 
pàg. 171 

 

 1 introduint un circumstancial de lloc, que aparentment demanaria per: 1 

ANY 1763 Este any perteneixia la festa de gràcies de haver concluït lo campanar 
sens la menor desgràcia, favor sens ducte alcansat de Nostre Senyor per los Sans 
Apòstols titulars y pares de esta feligresia, el que féu més conegut el cas pràctic de 
haver encontrat en lo any antecedent quant se rematava el campanar, tallades moltes 
cordes o lligases dels bastiments y escala per a on pujaven mestres, manobres y devots 
a lo més alt del remat que estava a la part de fora, nugada al bastiment; y fonch 
providència de Déu misericordiós advertir tallades les nugases, per a que es remediara 
el perill tan conegut en què estaven de caure y fer -se trosos; no es gastà tems en 
discutir el factor atrevit, però conegueren tots era mà rabiosa y envejosa de que així 
creixia el campanar sens detindre -lo ninguna contradicción, pàg. 165 

 

 17 introduint un benefactiu: 

DE LA RENOVACIÓ DEL TEMPLE [...] èxit que avien tengut en lo que ya era 
preparació per a ella, a cada pas se ensenien y explicaven en nous fervors y desigs de 
treballar per, pàg. 45 

Rentes suficients per a mampendre la obra per son conte pagant tots los treballs i 
pertrets per a ella necessaris; y així que sols per amor de Déu y servici dels Sans que 
veneraven, pàg. 45 

Ya carrechant pedra, ya la cals, y així de tots los pertrets per a ella necessaris. Molt 
alegres y consolats estaven los señors retor, alcalde y regidors mirant el ànimo, pàg. 45 

De ella y de la forma que se avia de observar en la distribució del diner per a ella 
necessari. Per a lo qual declarà el retor com les rentes de la fàbrica de, pàg. 49 

                                                 
1  Aquesta frase podria ser considerada un ús anormal de per a, quan en realitat creem que es tracta de la 

preposició simple per seguida de l’adverbi on precedit de a, tal com és ben usual en bona part del 
català occidental. 
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Donar tots los anys son descàrrec ab claritat en les coses que tindria pagades o 
comprades per a ella, pàg. 51 

De la Confraria, que estos administren durant tot lo tems de la obra, y els arbitres 
per a ella discurrits, si els pareixia se aplicaria als gastos de esta, acudint primer sens 
falta alguna, pàg. 52 

En tots ells de la música de la Olleria. Determinaren també es fera una soldadesca y 
per a ella es nomenà per capità Vicent Martí, per alferis Jusep Ferri de Agustí de 
Gregori, y, pàg. 74 

Atres dos altars més reduyts es dispongueren en lo mateix presbiteri, lo de la dreta 
per a els dos sans reys màrtirs Abdon y Senén, patrons primers de aqueste Poble, y el 
de, pàg. 75 

Sans reys màrtirs Abdon y Senén, patrons primers de aqueste Poble, y el de la 
esquerra per a Sen Blay bisbe y màrtir, patró segon del mateix, votat per a la salut. Tot 
se, pàg. 75 

Com podien per lo carrer y com el concurs era tan gran y el puesto curt per a ell, 
entraren algunes custòdies dins la església, y luego que arribà al puesto lo Ss. 
Sacrament, pàg. 81 

Este dia fonch cab de la octava de la Asumsió de Maria SSª y se allargà per a ell la 
festa principal de este ministeri de N.Sª que acostuma fer cada any Francisco Martínes, 
pàg. 82 

Servirà de nincho per a el Santíssim Exehomo, o per a un almari, eo per a ú y atre 
podrà servir. Com lo paviment de la capella de S. Anna és lo, pàg. 149 

Elets nomenats per a la obra de la església y zeladors de les rentes y limosnes per a 
ella quedant ajustat el conte de cada ú, determiní en aprovació de tots los referits 
continuar, pàg. 194 

La que posat als seus peus demane en la major veneració per a mi, per a els 
successors que continuen este llibre y per a tota la família de, pàg. 196 

Zebedeos titulars, la que posat als seus peus demane en la major veneració per a mi, 
per a els successors que continuen este llibre y per a tota la família de esta església. En, 
pàg. 196 

En la major veneració per a mi, per a els successors que continuen este llibre y per a 
tota la família de esta església. En Montavemer, dia 23 de mayg del any 1740. Dr, pàg. 
196 

Menyscapte o cobrara de la administració si avia millores en les aïnes. No estava fet 
este per a Chochim Ubeda per la petició de puja posada per dit Thomàs, esperant-se 
que esta causa, pàg. 216 

 

 316 introduint un complement nominal de destinació: 

Libri, en los llibres de Fàbrica, Cofradia u atra administració he continuat lo que 
podia servir per a la conservació de alguns drets o costums, pués en esta església y 
atres de la seua, pàg. 33 
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Espere que els succesors en son bon zel continuaran en escriure lo que tindran per 
convenient per a el fi y utilitats de este llibre, concervació y auments de esta esgésia y 
retoria, y, pàg. 34 

Per la falda del Tosal dels Ferris o de Colata a la part de llevant, y per a major 
claritat avia una gran pedra o fita en dit asegador junt al camí de Gandia, pàg. 39 

De Gandia, que sens advertir lo que era portaren en un carro al forn de cals per a la 
obra de la església fet en Torralba any 1731, que fonch lo primer forn; y, pàg. 39 

També gran estava en dit asegador junt al camí de Colata, que ab carro portaren 
també per a el fonament del campanar lo any 1740, Y n’obstant intenta el Marqués que 
son territori, pàg. 39 

Y S. Jaume Ap. en les visites antigues, y a dita renta agregaven les limosnes que per 
a estos gastos es replegaven en la població els dies de festa per les portes y al, pàg. 40 

Establit ab capítol que el producte de ell siga per mitat de la església per a gastos de 
esta clavaria de fàbrica, y la altra mitat del comú del poble per a, pàg. 40 

Per a gastos de esta clavaria de fàbrica, y la altra mitat del comú del poble per a sos 
gastos y obligacions, consta en dit Establiment fet per lo batle general de València dia, 
pàg. 40 

Dels dies de festa per les portes, ya de molt antic replegava el que era señalat per a 
la festa de S. Jaume y no es juntava en esta administració asta que principià la, pàg. 40 

Jaume y no es juntava en esta administració asta que principià la obra de la església 
per a la que fonch determinat se agregara juntament ab una mija barzella de blat que 
pagava cada, pàg. 40 

Fonch determinat se agregara juntament ab una mija barzella de blat que pagava 
cada feligrés per a la festa de dit sant al que fea el gasto de ella, sobre lo qual 
concluïda, pàg. 40 

Carregar aniversaris, ya perquè el retor la part de esta administració tindria més a 
la mà per a el gasto de utensilis y astres menuts de què sol cuidar privativament, y 
encara que no, pàg. 41 

No era ya necessari tant de gasto de sera en esta administració, a qui quedaria més 
per a la obra, y tindria el fabriquer y clavari de este plat y administració, sens eixe 
cuidado, pàg. 41 

Perteneix al gasto de esta administració el de utensilis per a misses que són sera, vi 
y hósties, y per a comunió en lo discurs de cada, pàg. 41 

De esta administració el de utensilis per a misses que són sera, vi y hósties, y per a 
comunió en lo discurs de cada any, y ha segut sempre estil digne de observar-se, pàg. 
41 

En què podrien emplear-ó y el immediato antecessor me asegurà tenia nota de ells 
separada per a son descàrrec, y que era este el estil que avia antes del seu tio e 
immediato, pàg. 41 

També de son càrrec este gasto; però después de la reducció dels censals a ninguna 
queda per a la cera, y no es raó es reduïxquen les dobles quedant dotació per a 
celebrar-les, pàg. 41 
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Es reduïxquen les dobles quedant dotació per a celebrar-les ajudada de la dotació 
que feren per a porcions los fundadors dels benifets perquè falte lo corresponent. a este 
utensili, tenint la església administració, pàg. 41 

No estaguera fundada, y així encara en festes fundades que no tenen o no els queda 
per a este gasto deu córrer per la present Administració. En esta església jamai se ha 
demanat per, pàg. 42 

Explicà als regidors de dit any ab dita raó y atres, el ningun motiu que tenien per a 
semejant pretensió, y més que la pràctica de esta església és la mateixa de moltes de, 
pàg. 42 

Aniversari particular que sols és missa cantada sens sermó, ni atra solemnitat, 
porció ni renta per a la sera y atres utensilis per aver provehit este plat y administració. 
En totes les de, pàg. 42 

A este Poble, a esta Parròquia y al Rey, sent este Real patrimoni, lo que advertix per 
a lo que puga aprofitar als successors. El territori de Torralba ha estat sempre per 
major part, pàg. 42 

Decret de la Sagrada Congregació que porten molts autors, y si la església no 
tinguera fondo per a este gasto seria obligació del que vol fundar celebració donar 
també per a este gasto y, pàg. 42 

No tinguera fondo per a este gasto seria obligació del que vol fundar celebració 
donar també per a este gasto y així el pagar-lo esta administració nunca és profit o 
benefici del retor, pàg. 42 

Archiu de dita ciutat y explica els lindes del terme de la Pobla, lo que note per a lo 
que puga aprofitar. HISTÒRIA DE LA RENOVACIÓ DEL TEMPLE [...] èxit que avien 
tengut en, pàg. 43 

De noranta anys, y no ha pogut encontrar-se en lo Quinque libri ab esta explicació. 
Per a este territori podrà aprofitar el veure la escritura en què comprà el duc de 
Gandia la, pàg. 43 

A cada pas se ensenien y explicaven en nous fervors y desigs de treballar per a la 
obra, ya carrechant pedra, ya la cals, y així de tots los pertrets per a, pàg. 45 

Proposà també a tot lo poble en dita junta la planta y capítols que havien elegit per 
a la obra los señors administradors de ella (que eren la planta y capítols, que avia 
format, pàg. 46 

Que aprovassen la planta. No faltava ya altra cosa, sinó que es rebera el acte per a 
seguritat de esta església y del dit mestre que la avia de treballar; lo qual determinaren, 
pàg. 47 

En asò últim se acabà y concluí dita junta y tot lo fet y determinat per a efecte de la 
obra en lo ans sobredit any mil set_cens y trenta_ú. DETERMINACIO DE ARBITRES, 
pàg. 47 

En lo ans sobredit any mil set_cens y trenta_ú. DETERMINACIO DE ARBITRES 
PER A DEPOSIT DE LA OBRA DE LA ESGLÉSIA En lo primer dumenge del mes de 
janer, festa, pàg. 49 

Trataren los señors de la Junta de tots los medis útils y necessaris per a el 
desempeño de tans de gastos que se avien de oferir en lo tems de ella, pàg. 49 
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La forma que se avia de observar en la distribució del diner per a ella necessari. Per 
a lo qual declarà el retor com les rentes de la fàbrica de la església no eren, pàg. 49 

Y que estes cantitats les plega y cobra cada any el que fonch sortejat per a la festa 
ab castell de foch y atres demostracions de alegria, les que sens ducte es, pàg. 50 

Suspendre en lo tems que durarà la obra, y ditos cantitats cobrar-se y replegar-se 
per a el depòsit de ella, y que el llumener de S. Jaume que es sortejarà en dit, pàg. 50 

La limosna que dits llumeners de S. Jaume y Sans demanaven per les portes los 
dumenges per a ajuda de la festa de cada ú es suspenguera durant la obra y que 
nomenara un, pàg. 50 

Nomenara un limosnero, que en dumenges y festes del any replegara per les portes 
la limosna per a la obra. Proposà que segons se li avia referit es pagaven en este Poble 
catorse lliures, pàg. 50 

Depòsit de la obra, perquè dit retor se oferia a predicar-la y deixar dita limosna per 
a la obra, durant este y els demés arbitres asta deixar desempenyada la fàbrica, lo que 
faria, pàg. 50 

A més animar a tots a concurrir en sos treballs y limosnes. Proposà que convendria 
molt per a claritat dels contes de càrrec y descàrrec, que es nomenara un depositari de 
tot lo diner, pàg. 50 

Claritat dels contes de càrrec y descàrrec, que es nomenara un depositari de tot lo 
diner per a la obra, al que se entregara, no sols del depòsit que tenia actualment la 
fàbrica, sinó, pàg. 50 

També de tot diner, que en avant farà per a ella de quasevols rentes, arbitres y 
limosnas y que fóra de conte de este el pagar, pàg. 50 

Preguntats si consentien també, y volia cada un proseguir en sa lluminària y festa, 
deixant ya per a la obra les rentes y limosnes de este any, y fent cada ú la festa de, pàg. 
51 

Lluís Vidal, sastre, el que present acceptà el ofici, y se oferí a fer dita limosna per a 
la obra per totes les casses del Poble en tots los dumenges y festes principals en, pàg. 
51 

Acceptaren tots gustosos el oferirnent del retor de predicar la Quaresma, servint dita 
limosna per a la obra en tots los anys de ella segons la proposta, y quedà així 
determinat. Nomenaren, pàg. 51 

Acceptà este ministeri, oferint-se ab molta devoció a entregar-se graciosament de tot 
lo depòsit per a la obra, y a donar tots los anys son descàrrec ab claritat en les coses 
que, pàg. 51 

Es proposaren y confirmaren en la junta general de la església convocada y tenguda 
per a altre arbitre en profit de la obra lo primer dumenge de febrer com se seguix: En, 
pàg. 51 

Així mateix en los dies següens es compongué el Altar del señor San Chochim per a 
altar major durant la obra posant en ell en bona forma lo Sagrari del altar major, pàg. 
53 

Des de lo Altar major antich a la capella de la señora Santa Anna, capella especial 
per a la Comunió, colocant a sa Magestad en lo sagrari de esta, y immediatament es 
comença a, pàg. 53 
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Tots los ornaments de la segrestia vella a la capella de les Ànimes que estava 
determinada per a segrestia durant la obra, y així mateix en los dies següens es 
compongué el Altar del, pàg. 53 

Xàtiva, Predicador que era este any de la Quaresma en este Poble, el que 
lliberalment deixà per a la obra la limosna tota que havia de persebir de la Quaresma 
volent ell comensar ya, pàg. 54 

Este senyor fóra el que obrara per ses mans en lo començament de la obra; entonà 
per a asò lo Himne del Espirit Sant Veni Creator Spiritus, y proseguint en cantar lo cor 
los, pàg. 55 

Y se’n tornaren cada ú a sa casa, tractaren cuidadosos de rehedificar el Temple. 
Convocaren per a assò a tot lo Poble, per a que tots estagueren presens al temps de 
moure’s, pàg. 55 

Formaven tal armonia que es sentia de molt lluny, y confiam pujaria al Cel per a 
obsequi del Señor. Comensada ya la obra y posat son primer fonament entonà el retor 
allí, pàg. 56 

Les gràcies a Déu de estar ya condensada la rehedificació del temple, que tots 
desigen acabar per a glòria del Señor. Y assí quedà concluïda la festa del primer dia y 
comensament de la, pàg. 56 

També han portat de limosna tota la rajola, fusta per a bastimens, pedra, llosa, asta 
arrancar-la y les pedres de Carrícola que han segut menester per, pàg. 57 

En totes les atres, que lo mateix és convocar los alcalde y regidors a treballar per a 
la església, que tots cuidadosos assistir a aquell ministeri que se’ls mana. Carreguen 
tota la, pàg. 57 

En lo solar de la església font alguna ni pou que tinga aigua poca ni molta per a lo 
que es nessesita y les señores se empenaren a portar tota la aygua necessària y, pàg. 57 

No podia la fàbrica acudir a gasto tan exesiu en totes les rentes, arbitres y limosnes 
per a la obra. No s’han contentas els feligresos en lo primer forn de cals ya notat, pàg. 
57 

Han anat també a Bellús a portar la que avien comprat els administradors per a la 
obra. També han portat de limosna tota la rajola, fusta per a bastimens, pedra, llosa, 
pàg. 57 

Tant que podria suplir la falta de Trassagrari per a el renovar lo Santíssim 
Sacrament que es per a lo que únicament se necessita tenint capella, pàg. 59 

Lo que es poguera el presbiteri y capella major, que en este cas eixiria molt capàs 
per a tot, y tant que podria suplir la falta de Trassagrari per a el renovar lo Santíssim, 
pàg. 59 

Podria suplir la falta de Trassagrari per a el renovar lo Santíssim Sacrament que es 
per a lo que únicament se necessita tenint capella apart de comunió, trahent después el 
retaule un poc, pàg. 59 

Trahent después el retaule un poc afora per a poder-se pasar per dins, pués per a tot 
es podria donar puesto omitint el Trassagrari y fent la capella major més gran. Item, 
pàg. 59 
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Segons ó diuen los capítols era cosa que no estava ya en costum ni pareixia també 
per a església parròquias y més que de esta manera se omitia el fer les tribunes que 
señala, pàg. 59 

Señala el perfil a una mà y atra del presbiteri, lo que seria de molt profit per a 
aquelles parets tan principals que avien de servir de estrep y descans als arcs de la, 
pàg. 59 

Es vinguera a formar com a claustral tota la església, lo que seria molt del cas per a 
moltes processons, que es fan per dins de la església, també per a les comunions 
generals, pàg. 60 

Molt del cas per a moltes processons, que es fan per dins de la església, també per a 
les comunions generals, y juntament en un mal tems es podien efectuar les processons 
acostumades, y, pàg. 60 

Ab la facultat de demanar als oficials el vagatges que haguera cada ú de menester 
per a el pertret, els que manarien sempre els oficials, y el elet sols avia de celar y, pàg. 
60 

Nomenaren per elet y sobrestant de ragola a Mn. Pere Martínez, subd, per a la 
pedra al sr. Fèlix Martí, y per a cals a Bertomeu Martí, els que foren, pàg. 60 

Ragola a Mn. Pere Martínez, subd, per a la pedra al sr. Fèlix Martí, y per a cals a 
Bertomeu Martí, els que foren especialment convocats, y oyda la proposta acceptà cada 
ú, pàg. 60 

Se omitira el trassagrari que la planta señalava, y juntament les finestres per a 
tribunes, y que es disponguera el Cor baix davant la altar major donant-li al presbiteri, 
pàg. 60 

Que es disponguera el Cor baix davant la altar major donant-li al presbiteri per a 
tot capasitat. Ya omplits tots los fonamens, avent el mestre de alsar totes les parets de, 
pàg. 60 

No és que después volguera sedir voluntàriament al crédit) sinó deixada 
graciosament y sens interés algú per a ajuda de la obra de la església ab la obligació 
en esta de tomar y pagar, pàg. 63 

Concluïda la obra que està al present moguda segons planta y capítols de ella. Item 
que per a el pago de les cantitats deixades después de concluïda la obra es juntaran els 
administradors que, pàg. 63 

Avent-se juntat per a tractar de la direcció del depòsit de la fàbrica per a la obra, y 
desigan son degut aument, determinaren convocar en particular a alguns del poble de, 
pàg. 63 

Los anys asta difinir-se els deutes, y es pagarà a cada ú sens agravi. També per a 
seguritat del que deixarà el diner el Sr. Vicent Martí, depositari que es de totes les, pàg. 
64 

La mà poderosa de Déu, el Senyor és qui anima, el Senyor qui unix les voluntats per 
a el treball que causa admiració als que asò veuen. ANY 1733 Comensà lo any del 
naiximent, pàg. 64 

De la fusta en què avia de cubrir-se la obra, de les pedres de llum per a les 
ifinestres, y així de altres pertrets segons es veu en lo descàrrec dels contes de, pàg. 65 
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En ell estagué casi tot parada la faena, lo que també convenia per a son degut 
asiento, però al últim es comensà a adelantar-se de a on quedà lo, pàg. 65 

En este any es féu també un forn de calç per a la obra en lo terme de Albayda, 
partida de Azeyt, però no ixqué conforme es desigava, pàg. 65 

El dia 13 de dembre del any antecedent; pués este en sa aplicació y cuidado suplí 
per a la provisió de tots los pertrets posant-se sempre al costat del retor y demés 
administradors, pàg. 65 

No puc deixar de continuar-lo per a memòria perquè sert el tinguí per milagrós. En 
lo dia onse de mayg del present any, pàg. 67 

Que per la cassa pròpia quant la mira en pobrea y com asolada sens poder servir per 
a el seu cult y veneración perquè ya allà en Egipte en tempestat semenyant y molt 
major, pàg. 68 

Que encara repartits per lo cam estaven ya destinats en lo ànimo de cada ú per a 
limosna de la obra y per ells que quedaren lliures de tots, per a que agrïts, pàg. 68 

Fonch, per sert, aqueste dia molt alegre per a tots: era dumenge segon después de la 
Epifania y festa pròpia del Dulcisíssim Nom de Jesús, pàg. 71 

En açò finí esta festa per a Déu N. Sr. que per a el món es permití als jóvens el ballar 
aquell dia, pàg. 72 

En açò finí esta festa per a Déu N. Sr. que per a el món es permití als jóvens el ballar 
aquell dia ya que feen ells lo gasto, pàg. 72 

Ya ajustat lo floró o clau de la mija taronja, tres florons més, lo ú gran per a el 
cascaró del presbiteri, y els dos més chics per a els cruseros; y en lo, pàg. 72 

Tres florons més, lo ú gran per a el cascaró del presbiteri, y els dos més chics per a 
els cruseros; y en lo pintor de Ontinyent ajustaren fera un àngel que penjant de la, pàg. 
72 

Mostrara de lo alt les insignes de Sen Jaume primer apòstol degollat; y per a el 
presbiteri una àguila ab una ploma en la boca per insignia del evangelista S. Juan, pàg. 
72 

Desigaven tots veure la obra acabada per a el dia de Sen Jaume de este any, però no 
es pogué lograr per ser molta, pàg. 72 

No puc deixar de advertir per a més glòria de Déu, de la església y dels sans apòstols 
titulars y màrtirs que veneram, pàg. 73 

També volgueren córrer dos dies vaquetes per a major alegria, y no se olvidaren els 
balls que en festes de terres curtes enjamai poden, pàg. 74 

Per a el gasto de estes festes estava curt lo depòsit, o del tot estenuat, per lo gasto, 
pàg. 74 

Ans de fer-la y fonch el concurs molt gran de forasters en lo poble; y per a memòria 
contaré com se ordenà. DIE XXI AUGUSTI ANNI·M._DCC_XXXV·. DOM. INFRA 
OCTAVA ASUM B. M, pàg. 74 

El de la esquerra per a Sen Blay bisbe y màrtir, patró segon del mateix, votat per a la 
salut. Tot se adornà bé de rams y atres ornamens, especialment la sera estava en, pàg. 
75 
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Del mes de agost, dumenge, dins la Octava de la Assunció de Maria Santissª, dia 
destinat per a la Dedicació del temple nou de la església parroquial de S. Jaume el 
major y Sen, pàg. 75 

La vespra encara tingué el mestre què fer, i a un mateix tems es prepararen los altars 
per a la festa següent. Estava ya posat en son puesto lo retaule major vell, el mateix 
que, pàg. 75 

Juntament ab los levites que portaven el tabernacle, els insensers y tot lo demés que 
servia per a el sacrifici y servisi del Altar, portaven també molts de ells cada ú son 
instrument de, pàg. 77 

De molts atres sacerdots guardant en tot lo dispost en lo ritual del present arzobispal, 
que per a tot tenia facultat y llicència del Sr. Dr. Pere Antoni de Arenasa y Gárate, pbe. 
offl, pàg. 76 

Arca del testament de la ciutat de David al temple nou que li avia fàbricat, y per a 
assò convocà per a aquell dia a tots los majors hòmens de Isrrael, a tots los, pàg. 76 

A on eren sos pares y antepasats; y per sert, fonch lo sermó de molt intent per a la 
festa així per a la glòria de Déu, com per a profit del auditori. La, pàg. 78 

Per sert, fonch lo sermó de molt intent per a la festa així per a la glòria de Déu, com 
per a profit del auditori. La circunstància més principal de esta, pàg. 78 

Sermó de molt intent per a la festa així per a la glòria de Déu, com per a profit del 
auditori. La circunstància més principal de esta festa, y sens ducte davant Déu de, pàg. 
78 

Avia molts confesors, que eren casi tots los sacerdots convidats per a esta festa, y així 
en tot lo matí no es parà de confesar. Es consagrà també, pàg. 79 

Anaven alternant per hores; també assistiren molts del poble altemant en les famílies, 
y per a més devoció es dispongué una música de cordes ben consertada ab guitarra y 
dos violins, que, pàg. 79 

Es dignà habitar entre nosatros, donant-nos posibilitat per a edificar-li cassa y 
acceptar-la per a habitació y son palàcio real. Ya tornat lo alferis a son puesto passà 
en primer lloc, pàg. 81 

Gran gust va donar, y fie que per sa bona intenció acceptà el Sr. aquell ball per a son 
obsequi y festa. Al punt que acabà de passar la soldadesca, la música entonà el, pàg. 81 

Quatre carrers principals per a que la música cantara sos villansicos que portava de 
prevenció apropiats per a esta festa y dedicació de temple, y a més de estes es féu 
quinta y última, pàg. 81 

Asistí també en totes les festes, que així estava ajustada, con que en totes elles 
tingueren per a la església casi igual solemnitat, y també continuaren les llumenàries, 
focs y desparades a les alves, pàg. 82 

Misteri de la Asumsió ab la dedicació del temple y exaltar-ó tot a un tems per a la 
glòria de Déu N. Sr. De vesprada cantà vespres solemnes la música y después de, pàg. 
82 

Missa, sermó y asistens, y lo demés es pagà de la limosna comú que es féu per a les 
festes. Cantà la missa el dr. Milithon Martínez, pbe. retor de Alfarrasí, ab dos asistens, 
pàg. 82 
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La festa de la gloriosa S. Anna allargada també de son dia propi a estes festes per a 
més solemnitat. Tenia-la este any a son càrrec Berthomeu Martí, qui costejà la missa y, 
pàg. 83 

Per lo matí segons costum de tots anys, y en este estava la vesprada destinada per a 
la comèdia per ser dia en què es lograria molt concurs de forasters per ser dia, pàg. 83 

Que féu lo retor en son ofici y missa, perquè els dos es prengué el món per a ses 
bulles y festes que també volen eixecutar en reverència y solemnitat de Déu y sos, pàg. 
84 

Algun divertiment temporal y de món, però que nunca siga pecat. Y així per a estos 
dos dies es portaren sis vaquetes de la serra de Enguera, a costes de la, pàg. 84 

Oferint-se tots a treballar com asta entonses, volent continuar en los arbitres 
mateixos per a esta obra asta veure renovats perfectament tot lo temple y campanar, en 
la forma y proporció, pàg. 85 

No es féu proposta ni nominació de elets per a esta obra que portaven concebida el 
retor y regidors per aver-se adelantas en dit oferiment, pàg. 85 

Tots aquells no eren de geni proporcionat ni convenient per a elets, ni convenia 
despreciar-la per entonses. En lo dia quatre de Setembre, dumenge de Na, pàg. 85 

Eren dos capelles per banda y el campanar que de necessitat devia rehedificar-se per 
a la proporció de la església; y per a que així es determinara de consentiment de tots, 
pàg. 85 

Escritura de fundació ab los capítols que convinguen que es decreten per lo sr. Vicari 
general per a son valor, y que siguen lley. Dites huit barzelles de blat tenia en son 
poder el, pàg. 87 

Acceptaren el dit retor y regidors, o determinaren així durant sa voluntat y la dels 
administradors. Per a la aprovació de la obra primera y millor direcció de la segona 
que ha de comensar, pàg. 87 

Sembrar sens gran empeño, per no aver en este poble ningun fondo o depòsit per a 
este fi, y que la fàbrica de la església podia lograr per lo tems molt benefici, pàg. 87 

En seguida passaren a regonéixer la planta que per a la segona obra avia fet dit 
Jusep Tormo, obrer, en la qual estava senyalat lo que, pàg. 88 

La segona obra avia fet dit Jusep Tormo, obrer, en la qual estava senyalat lo que 
faltava per a perfecció de tota la església, que són dos capelles per banda claustrades 
segons y en la, pàg. 88 

Convenient en ella, ya per a cantar quant no haja sacerdot resident més del retor, ya 
per a la música en novenaris, tercers dumenges que es desigen introduir y atres dies, ya 
per a, pàg. 88 

Per a la música en novenaris, tercers dumenges que es desigen introduir y atres dies, 
ya per a el cas de oir missa alguna persona que convinga no estar a vistes, y que 
suplisca, pàg. 88 

Roser en la plaça, y sobre ésta y la del costat immediata al campanar, segon cos per 
a orgue y oficina de estores, bigues y atres trastos que són menester entre el any. Vista, 
pàg. 88 
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Ocupar fora la església vella y campanar, la aprovaren per bona y proporcionada al 
puesto y per a la perfecció que demanava el temple. Més, atenent que dit Jusep Tormo, 
obrer, avia fet la, pàg. 88 

Incluïda també la pesa o quarto que declararen los visurans es podia fer y era 
necessària per a fortalea del terreno y molta conveniència, junt a la secrestia de la part 
del Evangeli, en, pàg. 88 

Quatre-sentes lliures de mans, lo que acepta dit Tormo també, y deixaren lo retor y 
jurats per a junta general de parròquia la elecció de una de dos idees y preus, volent 
que, a, pàg. 89 

E invocada primer la asistència del Espirit Sant, proposà el retor la idea de la planta 
per a la continuació de la obra, determinada ya des de el dia vint_i_huit de agost del 
any, pàg. 91 

Intentaven tindrien un ters meñs que les atres, y que el campanar que era bastant alt 
per a la obra vella, es quedaria sufocat en les bóvedes de la nova quant se alsara, 
perquè, pàg. 92 

La obra en la pila bautismal de jaspe rog y el aguamanil de lo mateix, este per a la 
secrestia, y aquella es colocà dins la pila vella que sols servix de sustentar-la, pàg. 93 

Era càrrega molt pesada sols en utilitat del retor donar-li sera per a les misses. —
Déu lliure a totes les terres de llegistes ignorans—. Y per quant se avia, pàg. 94 

La novetat de la sera comensà als últims de novembre y se li negà al retor per a el 
aniversari de Jusep Úbeda, germà del regidor major, qui no degué advertir era esta 
celebració, pàg. 94 

Sí que es voria revestit el comú atra vegada del primer fervor per a lo qual bastava 
solament cesara opinió tan despreciable. […] Sens ducte se irrità molt Satanàs vent, 
pàg. 94 

Declarà que el donar sera al retor per a aniversaris dobles y demés celebració 
fundada sens dotació per a sera, era moltes voltes degut, que, pàg. 94 

Que el donar sera al retor per a aniversaris dobles y demés celebració fundada sens 
dotació per a sera, era moltes voltes degut, que en les festes que tenien dotació de sera 
ya confesaven, pàg. 94 

Ni deu servir per a este gasto la dotació nova del benifet que no ha entrat a este fi, 
sinó per, pàg. 95 

En ningun poble es dóna llicència per a reservar lo Santíssim, y ésta ha de servir per 
a dits gastos y per a hornamens. Antigament tenia pròpies les terres del Carrascalet 
que degueren ser, pàg. 95 

Llicència per a reservar lo Santíssim, y ésta ha de servir per a dits gastos y per a 
hornamens. Antigament tenia pròpies les terres del Carrascalet que degueren ser sa 
dotació per a fundar, pàg. 95 

Mantindre esta església, la que nunca ha demanat dotació en la fundació de 
aniversaris u dobles per a el gasto de sera, etiam, perqué té destinada esta clavaria, si 
no en algunes festes que, pàg. 95 

Tribulació que fàcilment fonch despreciada y així es pensà ab un gran ànimo fer les 
prevencions per a la obra, segons se veu en los contes ya de este any y següent. ANY 
1738, pàg. 95 
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Clavaria dels SS. Apòstols Titulars y Ss. Sacrament de dita fàbrica és tan antic com 
immemorial per a tots los dies y funcions que no tenen dotació de sera o devot que la 
pague, pàg. 95 

A més dels claus que es romperen, dels que es pogueren salvar, hagué molts anys 
prevenció per a remendos y refondre per a la obra quant el mestre els demanava, y no 
pogué eixir, pàg. 99 

Hagué molts anys prevenció per a remendos y refondre per a la obra quant el mestre 
els demanava, y no pogué eixir taula alguna sancera, tota era, pàg. 99 

Pensaren alguns alsar-la y guardar-la per a portes y finestres que necesitava la 
església. Este dictamen no tingué acceptació y era el més, pàg. 99 

ANY 1739 Ans de comensar a derrocar la església y campanar es dispongué puesto 
per a les campanes sobre la capella del Santo Christo, y en la bòveda de ésta, que era, 
pàg. 99 

El mestre de la obra volgué els reboltons per a bastimens y andamis, prometent lo 
que no es devia esperar que después també serviria per a, pàg. 99 

Prometent lo que no es devia esperar que después també serviria per a portes i 
finestres, y en efecte, serviren en bastimens y mols llistons per a regles. Tota, pàg. 99 

També serviria per a portes i finestres, y en efecte, serviren en bastimens y mols 
llistons per a regles. Tota esta faena es féu y als últims de este any, vent-se contens i, 
pàg. 99 

De plantejar la obra, tirà el mestre les línees, y lo primer se cavà el siti per al 
campanar ben fondo, no obstant que el terreno tot és de roca ben ferma; ya en, pàg. 
101 

Ficció de alguns dels malcontens que per a promoure els ànimos, intentaren 
persuadir a alguns que per a la planta disposta es necessitava derrocar part de la cassa 
de Miquel Martí que ve al, pàg. 101 

Sols es podia recelar de judio, herege u gentil. El cas és com se seguix, que per a 
molts, fins bons, pot ser profitós contar-lo En lo dia set de novembre, al amanéixer, 
pàg. 103 

La primer pedra, sobre la qual se descubria un paper escrit en lletra grossa y per a 
major despreci se avien sullat sobre ella, que com era el pecat tan gran, volgueren fer, 
pàg. 103 

Que fora menester notar y dar de tot testimonio per a lo que convendria practicar. El 
notari que vingué de la Olleria fonch Batiste Albiñana, el paper, pàg. 103 

Ella y demés circunstàncies donà dit notari testimonio que entregà per entonses al 
alcalde y regidors per a el fi que podia aprofitar. E immediatament es donà orde al 
mestre tornara a compondre lo, pàg. 103 

La esperança de impedir la continuació de la obra y perfecció del temple de Déu, 
quant, per a est fi, avia perturbat alguns ànimos y que promogueren noves idees, 
disgustats de la que devia, pàg. 103 

Jerusalem, tractaren als christians que allí avia en despreci y atrositats, feren gran 
prevenció de pertrets per a la obra, netejaren tot lo siti del temple arruïnat, 
previngueren els instrumens per a la obra, pàg. 104 
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Netejaren tot lo siti del temple arruïnat, previngueren els instrumens per a la obra, 
molts de ells es feren de plata: llegons, pales, etc. Estaven tan animosos tots, pàg. 104 

Estaven tan animosos tots que asta les judies donaven lliberalment les joyes per a la 
obra. Obriren los fonamens y comensaren la obra colocant les primeres pedres. La nit 
del, pàg. 104 

Demanant es manara suspendre y representant es devia córrer y transar públicament 
per a benefici de la administració, y paliant atres raons que podien fer concepte de 
justes los que, pàg. 105 

A Macià Mollà y este a sos compañeros o principals promotors del alborot, y fonch 
bastant per a un silenci perpetuo en esta causa, y que ningú se atrevira en avant a 
nomenar-la, pàg. 106 

Entre tots los capellers el gasto del segon cos, nincho y demés adornos de la capella, 
per a lo qual el retor, acompanyat de dos dels interesats, féu el repartiment del gasto en 
la, pàg. 107 

Paregué molt impropi es quedara fora el campanar, podén-se fer enfront de éste una 
capella per a baptisteri, y així la paret del frontis correria recta en la del campanar y 
sens quedar, pàg. 107 

Anyadint-li segon cos per a formar en ell nincho gran y capàs per a la millor 
custòdia y veneració de la Santíssima Immage. Y tots conformes aprovaren la idea y, 
pàg. 107 

En aquella part, sens voler intimar atre modo de presepte, y entregà al retor de 
limosna per a la obra sinquanta lliures. Luego que pasà la visita, cuidà el retor de 
acordar y animar, pàg. 108 

Acompanyans, que en estos termes se explicà al donar-les al retor, y que foren per a 
la obra ya que no volia explicar lo que tenia gastat de propis. En esta ocasió, pàg. 109 

Tots confrares de Maria Santíssima del Roser, que a esta capella se li añadira segon 
cos per a mes lluiment i que fóra singular entre les atres com a capella de cofadria, y 
esta, pàg. 112 

De higualar la del Santíssimo Christo, però en esta avia de servir el segon cos tot 
per a nincho y així el segon cos de la capella del Roser és també millora de la, pàg. 112 

ANY 1744 Divendres, dia onse de janer, estant congregats en la església per a el 
Rosari, Doració y exercici del Cor de Jesús, dispost per a el divendres de any, pàg. 113 

Batiste Ferri que fea aquell any de sagristà de la hermandad y cuidava tancar la 
iglésia per a dit exercici de diciplina, y este donà avís al retor a tems de deixar junt a, 
pàg. 113 

A proporció higual, caminava segons es véu, poc a poc, y en part era així convenient 
per a el millor assiento y lliurar-la dels sentimens y badalls que han causat no poc 
cuidado, pàg. 114 

Els que es van encadenant, obrint porta a molts pecats que irriten a Déu per a el 
castic. La obra se continuà este any y arribà sobre els arcs de les capelles, pàg. 114 

Un globo chiquet, tot de plata que servia per a consagrar y renovar les partícules o 
formes per a la comunió, y, al present, estava purificat per lo retor des de el dimats 
antecedent, la, pàg. 115 
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Segons costum, y els sentiren alguns de les cases a la matinada, en càrregues de peix 
per a la ciutat de Sen Phelip, y com ya tenien la presa principal que buscaven, 
degueren entonses, pàg. 117 

Forja alguna de Cocentayna per a formar este jui en prudència, que no és este robo 
per a tunants que volen viure y mantindre’s de limosna, y quant fóra, no hagueren 
vengut tan, pàg. 118 

Des de el 41, avia pres el poble de la obra de la església per a el forn, camisseria, 
asudeta y molí que realment devien pagar-se y no cubria aquella cantitat, pàg. 125 

Es publiquen al tems del ofertori de la missa major les limosnes replegades lo any 
antecedent per a celebració y fàbrica, publicà també el retor els contes de esta 
administració y de la obra, pàg. 125 

Calitat com la dels pinars de Ontinyent, fusta vella y bona per a el cas. Y per a 
llistons estava feta la presenció de diferens chops que es tallaren y serraren en lo 
terme, pàg. 127 

Los fusters és de bona calitat com la dels pinars de Ontinyent, fusta vella y bona per 
a el cas. Y per a llistons estava feta la presenció de diferens chops que es tallaren, pàg. 
127 

Negaren al retor la asistència de la sera per a misses i demés funcions parroquials y 
arribà a posar en qüestió el dit llegiste la sera, pàg. 129 

Cobrava Berthomeu les rentes y replegava les limosnes y encara per a estés no 
contava en lo retor, lo que éste disimulà molt tems per veure si se, pàg. 129 

Pasqua del Espirit Sant, en què segons costum de cada any està la nominació del 
llumeners per a servisi y asistència de la església, volgueren es nomenara en lo púlpit 
per fabriquer al mateix, pàg. 130 

Perdé el estil de cobrar la mija barcella de blat que de immemòrial contribuïa cada 
vehí per a la festa de S. Jaume titular y estava aplicada a la obra des de son principi, 
pàg. 130 

Mamprengué estes causes en justícia per la cúria, la de limosnes, prohibint fer-les 
encara per a la obra sens llicència sua perquè així proceden de dret, y la de 
suministrar-li la, pàg. 130 

No poguera apremiar al pago de esta contribució y que retornara lo que avia 
extragut per a cobransa y costes sens gravamen de ningun particular, y en avant ya no 
s’a cobrat, pàg. 130 

Perquè així proceden de dret, y la de suministrar-li la asistència de la sera per a 
misses y demés funcions de la església que no tingueren renta especial destinada a este 
gasto, pàg. 130 

De la església que no tingueren renta especial destinada a este gasto, o devot 
particular, pués per a este fi principalment és fundada de son principi la fàbrica o 
clavaria del Santíssim Sacrament y, pàg. 130 

Dels Sans Apòstols Titulars. Y per la Audiència executà al moliner en virtud de la 
cessió per al pago a la fàbrica de les pagues del molí vensudes. En lo dia de Pasqua 
del, pàg. 130 

Les pagues y que les cobraren en virtud de la cesió feta a la obra y per a gastos de 
ella, y en virtud de ella presentada per Ahuir en los autos fonch declarat, pàg. 131 
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De este poble de estos dos anys en los quals es fea entrada de dites pagues per a 
gastos del poble, y en una sumària y comisió dirigida al alcalde de la Olleria; y, pàg. 
131 

Se asegurà el recobrar les pagues perdudes, les costes, y asegurar corrent la cesió 
per a benefici de la església, la que es veu atropellada de sos mateixos fills que la 
devien, pàg. 131 

Que desigaven el sosiego y arrimar tribulacions, pués es proposaven los hòmens més 
inàbils per a el govern, que per sencillos y pobres, se aseguraven seguidors de quant 
ideaven el doctor Fèlix, pàg. 133 

Que Juan Vidal y Antoni Mollà, els més pràctics en comprar y vendre de estos arbres 
per a peses de almàseres, declararen valia vint-i-cinc lliures y se oferiren dar-les el 
atre era menor, pàg. 133 

Ni la església necesitava vendre-los ans bé conservar-los per a algunes peses que 
después seran menester, ni contaren en lo retor, ni en atre dels zelosos, pàg. 133 

La escala del campanar y bòveda per a el cor de campanar es féu asta el dia quinse 
de Abril, y después enseguida es, pàg. 134 

En favor de la fàbrica sobre el qual es fundava la cesió del molí per a son pago y fa 
declaració de totes les partides que notava y negava dit llegiste, condenà, pàg. 134 

Intentà dit Berthomeu, per sí mateix, previndre les portes majors per a la església. Y 
en efecte les ajustà en uno de Utiel dels ordinaris que entenen en, pàg. 135 

Domingo Vidal facilitava lograr fusta vella del palacio de Sellent, arruinat dels 
terremots, a poca costa per a les portes. Y el retor acudí al senyor vicari general qui 
manà en son decret que, pàg. 135 

El doctor Fèlix son germà presentara o diguera lo que li convinguera per a el cas, y 
enterat de tot, manà que la administració acceptara les portes, pagant o abonant, pàg. 
135 

Ya del comú, ya de particulars que tenia en colecta. De dites limosnes y atres 
entrades per a la obra, el que presentat amanegué ya procurador de Berthomeu en la 
causa en aquell tribunal, pàg. 137 

La que faltà es comprà de Sen Phelip. També aprofitaren algunes peses de chop dels 
bastimens per a lo interior dels calaixos, que es dispongueren en més número y millor 
forma per a la, pàg. 137 

Bastimens per a lo interior dels calaixos, que es dispongueren en més número y 
millor forma per a la conservació de la roba y atres hornamens. La obra també es 
continuà en algun tems, pàg. 137 

Obra també es continuà en algun tems, adelantan-se a lluir-la y prevenín-se 
materials per a campanar y demés que necesità. La causa dels contes de Berthomeu 
Martí es continuà en la, pàg. 137 

Bòvedes, cornisa y demés de la nau y capelles, y es féu prevenció de matèrials per a 
lo que faltava a continuar-se Es féu nova la pilastra de la capella de santa, pàg. 139 

Capella de santa Anna y claustrat que té en lo interior dos bigues groses de olivera, 
per a més asegurar-la Este any donà també la Real Audiència favor a la fàbrica 
aprovant la, pàg. 139 
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Se obligà a entregar les portes noves que ya estaven revistades y aprovades per a la 
iglésia en virtud de lo declarat en lo compromís del retor de la Olleria, y, pàg. 141 

Es dispongueren un escut de llautó per a cada una, en la portalada principal es posa 
el escut de sant Jaume Apòstol, el major, pàg. 142 

I quedaren este any posades les portes ab bons ferros y panys per a custòdia de la 
església, y encara que en esta faena no faltà contradicció, es vensé esta, pàg. 143 

La comunió en dita capella de santa Anna immediata a la porta y que és trànsit per a 
la secrestia, y així quedà mudada sens que jamai puguen formar queixa. En este any 
volgué, pàg. 145 

Alcançat que podia remediar-se tan fàcil y promtament y encara en major 
conveniència y comoditat per a la comunió, no se hagueren escusat de mantenir la 
llàntia i conservar una antigalla tan honrosa, pàg. 145 

Així que dits Apòstols, per titulars, són com a dueños de la administració de esta 
parròquia per a lluminària y asistència de Jesuchrist sacramentat. La obra també es 
continuà este any en algo, encara, pàg. 146 

De la primer obra, es reduí el presbiteri a sols tres grades perquè no havia lloc per a 
tarima y en falta de ésta era més propi y conforme a regla reduir-lo a, pàg. 147 

Conforme a regla reduir-lo a tres grades, y, sens ducte, de més proporció per a la 
disposició del retaule major quant es faça nou. Y per a la major hermosura y, pàg. 147 

De més proporció per a la disposició del retaule major quant es faça nou. Y per a la 
major hermosura y firmesa del paviment es determinà que des de el cor eo capella, pàg. 
147 

Establida y dictada per a este fi la església, y volia sepultura de escala, es determinà 
per a la millor proporció que en lo crusero, col·lateral es fera atra sepultura per a que 
formara, pàg. 147 

Pròpies de fer la sepultura de la capella de sant Domingo que té establida y dictada 
per a este fi la església, y volia sepultura de escala, es determinà per a la millor 
proporció, pàg. 147 

Pasaran dits atahüts a la sepultura del Santíssim Christo o atra que corresponda. 
Les pedres per a el paviment portaren de limosna els parroquians, a excepció de dos 
grans, una pagà el retor, pàg. 147 

El paviment portaren de limosna els parroquians, a excepció de dos grans, una pagà 
el retor per a làpida de la sepultura de Jusep Esplugues, son pare; la atra la fàbrica, y 
és en, pàg. 147 

La major part de la teulada que volgueren comprar del teular de este poble entonses, 
y per a esta renovació es comprà y portà tota la obra de Castelló. També es continuà el 
lluir, pàg. 147 

Que estaven les del crusero, ab una pesa de fusta en mig y crusero de elles per a 
major fortificació. També fonch necesari renovar tot lo piso y paviment de la primer 
obra, es, pàg. 147 

Buit col·lateral en la capella les Ànimes, servirà de nincho per a el Santíssim 
Exehomo, o per a un almari, eo per a ú y atre podrà servir. Com lo paviment de la 
capella, pàg. 149 
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Y el buit col·lateral en la capella les Ànimes, servirà de nincho per a el Santíssim 
Exehomo, o per a un almari, eo per a ú y atre podrà servir, pàg. 149 

Que a quasevol tems es pot fer, y deu fer-se per a la hermosura y proporció de la 
església. Esta intenció entengué el doctor Fèlix Martí ya des, pàg. 149 

La provisió fonch compareant partes. El retor instruí a son procurador eo de la 
fàbrica per a este juí, en el qual no es tractà del dret de sepultura, etc. [...] perquè no, 
pàg. 150 

Queda ya notat en Racional en tinga present per a el dret de sepultura en favor de la 
fàbrica. Y si algú no pareguera convénser esta, pàg. 150 

Els claus de bronse de les cadires velles de la església que tenia per a el presbiteri y 
no podien servir ya per rompudes (les que usa al present són amprades, pàg. 153 

Es donaren a Manuel Roses de Benisoda, campaner, per a que fera anelles per a els 
calaixos nous de la secrestia que guarní y adelantà este any el fuster, y no, pàg. 153 

Fonch obligat a difinir la colecta y pagar al retor lo alcans per a els demés gastos de 
cofadria, alias, esplicà después el visitador, haguera manat borrar-lo de confrare, pàg. 
154 

Del manoseo de la fàbrica els èmulos de ella, es convingueren dits administradors y 
mestres que per a la major quietud y equitat treballaren sens jornal dits mestres en 
desfer y derrocar lo mal, pàg. 155 

Posades en son puesto estes, que és lo principal de lo que falta a la obra per a la sua 
perfecció, y no podia ni encara condensar-se si Pere Pau Ortiz no continuava, pàg. 155 

Devia prevenir ses pedres y, a dies no corria el campanar con que havia tems per a 
tot. Asta el dia denau de joliol no es clogué el primer arc de les campanes, pàg. 156 

Per este pogueren en falses notícies y ficcions perturbar en algo els ànimos dels 
oficials elegits per a el govern de este any, y a pocs dies de nomenats, en què ya es 
treballava, pàg. 156 

Es resolgué es fera de ragola, y als puestos que tinguera per més convenient per a la 
firmesa i duració Jusep Tormo, mestre obrer, es posara pedra picada, y que dita faena, 
pàg. 157 

Que en esta y la que demanarà el mestre del teular de Ontinyent per a moldures y à 
bastant provisió de este material. En seguida de dita determinació el retor y, pàg. 157 

Costegant esta lo port de les pedres que foren menester segons la planta y perfil 
disposat per a remat, en lo que es convingueren los dos, però no podien posar mà en 
esta faena, pàg. 157 

De casa en casa, per a que a més del consentiment, cada ú oferira alguna cantitat 
per a este gasto; es figuraren tenia el comú bastant depòsit, y així expresava Bernat 
Tormo, regidor primer, pàg. 159 

Demanava, y ab esta ajuda es féu la prevenció de bola y teules dorades de Manises 
per a el remat que es concluí este any, i es posà la veleta lo dia 14 de, pàg. 163 

Fadrins de la terra per a fer-los saber la determinació que dita junta tenia ordenada 
per a la millor direcció de la festa del Milacre del Patró sant Blai, bisbe y màrtir, y, 
pàg. 163 
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Y rezel si és sortejat primer o segon, perquè fen-se en un acte es publicara per a 
capità el major dels dos y el altre alferis, y siga de la elecció de estos, pàg. 164 

La bandera es fasen los hornaments que necessita la Santíssima Immage de san Blai, 
que són per a la insígnia, arch y andes, per lo qual dits capítols deuran observar-se en 
los anys, pàg. 164 

Item que per a la festa es traga de dit depòsit el import del gasto de la iglésia y dels, 
pàg. 164 

Avia nomenat particulars que les feren este any, segons lo estil dels passats durant la 
obra per a festes del comú. En este any la fàbrica sols cobrà del molí per janer la sua, 
pàg. 165 

Foren Vicent Ferri Brotons y Jusep Fèlix Martí, de propis añadiren porció de 
pòlvora per a forasters y fonch lluïda la soldadesca sens defraudar el fondo per a la 
bandera, segons dits, pàg. 167 

Añadiren porció de pòlvora per a forasters y fonch lluïda la soldadesca sens 
defraudar el fondo per a la bandera, segons dits capítols. No es poden continuar los 
contes del gasto de esta per, pàg. 167 

Temeritat dels que volgueren perturbar-lo ANY 1764 En este any es féu la bandera 
nova per a la soldadesca, gravant en ella la pintura dels sans Apòstols Titulars y de san 
Blay, bisbe, pàg. 167 

En este any es féu també la campana major que estava rompuda des de el passat. 
Per a esta faena es determinà fer-la més gran, anyadint alguna porció de metall. Y per 
a, pàg. 167 

Es féu de les sobres de la limosna que repleguen los fadrins per a la festa de san 
Blay, seguín-se els capítols dispostos lo any de 1762, continuats en, pàg. 167 

Lo demés se ha pagat de les sobres de este any, en el qual per a la festa de san Blay, 
el retor y regidors, per les cases replegaren bastans desparadors que, pàg. 167 

Els fadrins sortejats per a este any que foren Vicent Ferri Brotons y Jusep Fèlix 
Martí, de propis añadiren porció de, pàg. 167 

Donà també tota la llenya seca de olivera que fonch menester per a mol·les y 
campana. Es fundí en lo dia huit de abril de este any a les, pàg. 168 

Governar tot lo tems que dure el fabricar la campana, donar-li també tots los 
materials per a els mol·les de ella, la llenya necessària, y un home que li ajudàs en la 
faena, pàg. 168 

Sr. Arzobispo en nom de tots los interesats, oferín-se a costejar de propis el nincho 
per a la Santa Immage que es de tot lo segon cos de la capella que estava ya, pàg. 169 

Dels mateixos matèrials de esta fera el segon cos per a el nincho y el arch necessari 
en la paret que servia de tanca a la Església, pàg. 169 

No avent cumplit los tals lo que oferiren per a el obtent de dita gràcia, y així quedà 
esta capella del Comú de la parròquia sens, pàg. 170 

Es continua en quietud la meditació asta concluir la hora, y la mija restant servix 
per a una plàtica espiritual sobre el mateix pas y asumte de la oració. La distribució 
dels passos, pàg. 170 
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Podrà continuar-se quant convinga en les demés collites, y lo sobrant servirà per a 
homaments de la capella. Comensà esta limosna el dr. Jusep Albert, mege, y de les 
sobres, pàg. 170 

La multitud dels concurs de pobles circumveïns en la plassa es tingué per milacre 
patent, y per a memòria està penjat lo arcabús en la capella. Tot lo gasto de aches, 
pólvora y demés, pàg. 171 

Corona de espines acostumats en lo exercici de esta capella escriuré assí a la lletra 
per a el cas de pedre’s o rompre’s el manualet de exercicis. Són trets de alguns, pàg. 
171 

Que sent les últimes respiracions del seu Ss. Cor en vida mortal són molt a propósit 
per a la sua devoció y agraïment del amor infinit en què féu la redemció dels pecadors, 
y, pàg. 171 

Administració comú, en consell general que era el estil antich determinaren (consta 
en son llibre) que per a la festa de Sen Jaume es nomenara un particular com majoral a 
qui cada ú dels, pàg. 177 

Com majoral a qui cada ú dels vehïns deguera donar cada any mija barzella de blat 
per a gastos de dita festa que es fera en la major solemnitat de coets, desparada, ettiam. 
Esta, pàg. 177 

Aplicar la mija barsella de blat a la obra y que el que fora nomenat majoral per a la 
festa de Sen Jaume (per sorteo en la iglésia lo mateix dia un any per, pàg. 177 

A la festa de Sen Jaume (per sorteo en la iglésia lo mateix dia un any per a atre, este 
era el estil practicat sempre y que continua) pagara de propis lo gasto de, pàg. 177 

Y en efecte, la fundà ab renta sobre sa cassa ab renta de vint-i-sis sous per a dobla y 
sermó, pagant apart lo pa beneït, sera y govern de predicadors y cantors, segons, pàg. 
177 

La última voluntad de esta en la festa del Roser de mayg, que no quedava bastant 
per a la del Corpus, que la asignava a la Infraoctava, que és indubitat ser obligació del 
comú, pàg. 178 

Arbitres del comú (consta en sos contes) después ya es determinà nomenar majoral 
un any per a atre en lo dia de la festa per sorteo, y a este se li sedí el, pàg. 178 

De lo demés que el poble o govern administrava, se li completava asta catorce 
lliures per a els gastos de la festa que avia de fer ab focs, ettiam, lo que es observa, pàg. 
178 

En lo any 1767 el Ajuntament replegà limosna per a la festa y es cumplí en ella, y en 
lo any següent y següents es fa, pàg. 179 

En dit decret o decrets són señalades per a les festes désat lliures y mija, y són les 
festes dels dos titulars, dels patrons y, pàg. 179 

Désat lliures y mija, y són les festes dels dos titulars, dels patrons y del Corpus; per 
a la de S. Jaume y Sans Màrtirs patrons es continua en nomenar majoral a qui se, pàg. 
179 

Aquella festa, y este suplix lo que falta, la sera y demés gasto que vullga fer. Per a la 
de S. Juan Evangeliste y Corpus Christi no es nomena per ara majoral y lo, pàg. 179 
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Contribuïen los hermanos agregats a ella y el gasto de sera dels tercers dumenges 
tan necessari per a els exercicis de ells, es fea la festa per pura devoció sens 
emolumens, y alguns anys, pàg. 179 

1754 es continua cada any, y en lo favor de Déu quedarà establit per a sempre per a 
més obsequi y veneració de Maria Ss. y aument de la sua devoció tan deguda en, pàg. 
180 

Una missa y que a la glòria es descubrirà el sagrari y quedàs patent en ella per a la 
processó, es determinà esta pràctica a càrrec de la contraria y es continuà cada any, 
pàg. 180 

Y vivint encara en lo any de 1741 bastans testimonis oculars del sucés, es féu 
auténtica per a memòria perpètua ab acte rebut per Vicent Ortíz, notari, vehí entonces 
de este poble en lo, pàg. 180 

Esta petició tan justa, se’ls concedí ab facultat de replegar limosna en tems de 
collites per a la festa, y es determinà nomenar ya aquell dia (vingueren ans de vespres) 
per sorteo a, pàg. 181 

Part, y a la altra Sen Blai, les armes del poble y atres adornos de lluïment. Per a el 
millor arreglo de esta festa y millor distribució de la limosna y evitar alguns desórdens, 
pàg. 181 

Segona y tercer junta que deuran observar-se Primero, que es continue en sortejar 
dos fadrins per a majorals, capità el més vell y alferis el menor, y que estos repleguen 
la limosna a, pàg. 181 

El més vell y alferis el menor, y que estos repleguen la limosna a les collites per a la 
festa segons estil practicat. Item, que replegada la limosna la vagen depositant y 
depositen en, pàg. 181 

Que asta que es fasa y pague la bandera no es compre pólvora de la limosna per a 
soldadesca, sí que cada fadrí despare de propis o pague la necessària a un desparador, 
lo, pàg. 182 

Dia elegit en què està concedida la indulgència plenària, y es fa present seria molt 
propi per a esta festa el primer divendres de cada any, tems desocupat de faenes y dia 
en què, pàg. 182 

Majorals en la festa y funcions de ella, y lo sobrant es quede en la església per a son 
servisi. Item que en tots los anys següens se observe lo determinat per a que, pàg. 182 

Decretat en la Sínodo del Illust. Sr. Aliaga, arzobispo de València del any 1631, cap. 
42, per a les dobles que en avant entraren deixant en cada església la costum que 
tinguera en les, pàg. 183 

Esta església la dobla del Roser de novelbre per ànima de Estanislau Soler y té renta 
per a dites porcions. En moltes iglésies es conserva este dret al retor; en algunes per 
descuit sens, pàg. 183 

La porció deguda per este, lo que és agravi manifest pués el curat deu pagar salari 
per a la asistència de sacramens y altra que siga de ofici y obligació de la primícia, 
però, pàg. 183 

La que deu ser del retor qui deu mantenir este ministeri y ministre en la església per 
a son servisi. En esta església antigament no avia títol de Hores Canoniques, y sols 
consta alguna, pàg. 184 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1157

Admitida la fundació de benifets, com la tercera part de la dotació la señala el 
Sinodo per a hores canóniques, es dispongué novament son títol. En este no entra el si 
és a cresendi, pàg. 184 

Cúmulo de rentes fet de la de cada una y de la dotació o dotacions donades per a 
este fi per los fundadors, devent acréixer a proporció als residens la del que no 
residixca, pàg. 184 

Dret de apropiar-se la intenció de totes les misses resades perpètues o votives que 
necesite per a la sua celebració entre el any, y per a la del sacerdot que deixe asistent 
en, pàg. 185 

Misses resades perpètues o votives que necesite per a la sua celebració entre el any, 
y per a la del sacerdot que deixe asistent en la parròquia los dies de la sua ausència, 
fet, pàg. 185 

A elles els residens que celebren en la pròpia església o sons ministros de ella y per 
a son servisi en lo cor. Les retories de major renta que tenien missa pro populo 
cotidiana, pàg. 185 

Esta església no deurà donar-se lloc se introduïxca mentres la església no tinga 
bastant celebració per a retor y beneficiats. Asta últims del sigle immediate pasat durà 
en esta església el estil y, pàg. 185 

Porta a la església un barralet de vi ab dos pans. Lo que note en distanció per a la 
conservació de este dret a qui no han faltat èmulos, y en la visita de, pàg. 185 

Esta capella tenia y té sepultura pròpia per a els confrares y ses famílies eo fills sens 
pagar lo dret de sepultura que mana el, pàg. 189 

És el exercici que més encarregat tenien los confrares per a este dia. Per la 
vesprada es cantaren vespres y es féu processó general per tot lo, pàg. 190 

Per seguir la dita determinació tan asertada com profitosa a la fàbrica, pués ha 
segut camí per a el depòsit que únicament han tengut per a comensar la obra de la 
Església, avent primer, pàg. 194 

Administradors de la fàbrica, de Mn. Pere Martínes subdiaca y del dr. Phèlix Martí, 
elets nomenats per a la obra de la església y zeladors de les rentes y limosnes per a ella 
quedant, pàg. 194 

De lo que necessitava el molí, y juntament la mitat de la pensió del censal que per a 
fabricar el molí es carregaren fàbrica y poble, ab llisència del ordinari, a favor de les, 
pàg. 194 

Folio major de marquilla, que podrà estar sempre guardat en lo archiu de la 
església, ya per a el cas de que aquell més manual se perda, com en efecte es perdé el 
que, pàg. 195 

Lo llibre Racional perpètuo que tenen algunes esglésies per a son govern y per a 
direcció del racional corrent. Y per quant en este llibre entren també els títols y rentes, 
pàg. 195 

Estos índex eo baldufaris suplixen per lo llibre Racional perpètuo que tenen algunes 
esglésies per a son govern y per a direcció del racional corrent. Y per quant en este 
llibre entren, pàg. 195 

Per a la conservació de les rentes de la Església és necessari un llibre major de 
títols a, pàg. 195 
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Apòstols titulars correspon en seguida índex o baldufari de estes. El primer quadern 
servirà també per a el títol de béns sitis que tinga la església o per a celebració o per a, 
pàg. 195 

Servirà també per a el títol de béns sitis que tinga la església o per a celebració o 
per a fàbrica a on se contínuen ab los lindes en què afronten, calendaris, pàg. 196 

Per a el títol de béns sitis que tinga la església o per a celebració o per a fàbrica a 
on se contínuen ab los lindes en què afronten, calendaris de les escritures que, pàg. 196 

Féu molt pesada per aver flaquejat los medis que de son principi devien ser el fondo 
per a tant de gasto, no deixava tems que poder emplear en lo adelantament de este 
llibre y, pàg. 196 

Fonch al principi del sigle passat en Xàtiva y notari de aquella cúria, asegurant-se 
perdudes per a tots. De les que extén dóna notícia de son paradero el cartapaci o 
quadern de calendaris, pàg. 196 

LLIBRE DE RENTES, CENSALS Y PRIVILEGIS DE AMORTISACIÓ, PER A LA 
CELEBRACIÓ PERPÈTUA DE LA ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SN. JAUME EL 
MAJOR Y SN. JUAN EVANGELISTE, pàg. 197 

Vuscant papers y cabrevant-los y he lograt fer-ne reviure encara algú dels perduts, y 
per a seguritat en lo esdevenidor he dispost també este llibre. En primer lloc, un 
baldufari o índex, pàg. 198 

Reals de amortisació concedits a esta església, que trobí en un calaix en pergamins, 
deixant puesto per a els que puga lograr o tinga lograts en corts. Y tot lo demés del 
llibre per, pàg. 198 

Confusió y minorar-se la devoció y asistència de esta comunitat u confraternitat, lo 
que advertixc per a son millor govern en lo succesiu, y firme en Montaverner, dia 
primer de juny y dumenge, pàg. 200 

Es fa més suau el pago de capítols y el clavari tindrà el diners pronte per a la cera y 
demés gastos. Concluït son any en lo primer dumenge de octubre quant es, pàg. 200 

Iglésia no avia cumplit en lo manat per lo Consell, perquè realment no tenia títol 
algú per a dita renta del molí, y així que el Sr. Intendent declarara ser tot lo molí del, 
pàg. 215 

 

 143  introduint un infinitiu de destinació: 

Comensí des de son principi y els contes del depòsit de ella en cartapacis de folio 
per a formar un llibre y ha paregut convenient de ells y de este llibre formar un 
volumen, pàg. 33 

Mandato per a que esta Parròquia faça cada any festa a dit Sant Apòstol Titular, y 
per a poder-lo cumplir féu el poble consell segons estil de les lleis antigues y en ell, 
pàg. 37 

Servix de prova y confirmació el mateix despach de comisió treta por lo Marqués de 
Albayda per a lindar y amollonar aquell Marquesat de la Jurisdicció particular, el qual 
sens ducte és consedit en, pàg. 39 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1159

Drets y a càrrec del retor a soles; ya perquè les dos parts de ells són per a carregar 
aniversaris, ya perquè el retor la part de esta administració tindria més a la mà, pàg. 
40 

Han dilatat sos territoris els dueños del veïnat en diminució de este. Per a mantenir 
la lluminària del SS. Sacrament y hornamens de la església tenia ya esta església en, 
pàg. 40 

És el fondo y peu que de son principi té esta església y devia tindre per a poder ser 
parroquial y lograr reservat en ella el SS. Sacrament; y de les visites y, pàg. 41 

No es replega bastant de la limosna a la collita o quant esta falta, la sera per a 
combregar, així que se administren en la església com als malalts en ses casses. En lo, 
pàg. 41 

Ninguna queda per a la cera, y no es raó es reduïxquen les dobles quedant dotació 
per a celebrar-les ajudada de la dotació que feren per a porcions los fundadors dels 
benifets perquè, pàg. 41 

Que duraria dita obra, declarant-los com la fàbrica de esta església no tenia rentes 
suficients per a mampendre la obra per son conte pagant tots los treballs i pertrets per 
a ella necessaris, pàg. 45 

Més la rebaixara. Ya molts dies ha es corria la obra a veu de pregoner, suficiens per 
a cumplir-se el terme que demana la lley, y diferens mestres avien també donat diferens 
dites, pàg. 46 

Convocaran a esta junta a diferens persones de este poble, aquelles que els paregué 
més conveniens per a donar son parer en lo que se avia de determinar. Y avent de ser lo 
primer, pàg. 49 

les rentes de la fàbrica de la església no eren suficiens en gran part per a mantenir 
el gasto tan extraordinari de la obra, ni menys lo depòsit que entonces tenia dita, pàg. 
50 

Ya sabien que la festa dels Sans de la Pedra Abdon y Senén, màrtirs, patrons, tenia 
per a solemnisar-se catorse lliures anuals, que es componien del arrendament de cartes 
y pilotes de cada, pàg. 50 

Pagaven los regidors de les regalies del poble al llumener que en cada any eixia 
sortejat per a fer la festa també ab castell de foch y atres demostracions, y que esta 
renta podia, pàg. 50 

Era necessari el haver de discurrir y determinar alguns arbitres y tots los medis 
possibles per a juntar dinés en lo depòsit, sens gravamen algú ni càrrega sobrada dels 
feligresos, y que es, pàg. 50 

Tots aprovaren lo parer y així proposà el dit retor los següens arbitres y medis per a 
favorir la obra: Primo proposà com ya sabien que en lo poble avia una costum 
immemòrial, pàg. 50 

Tots sos individuos que siguen caps de casa paguen mija barcella de blat, o son 
valor, per a fer la festa de S. Jaume el major Ap. atre dels titulars de esta església, y, 
pàg. 50 

Les coses que tindria pagades o comprades per a ella. Estes són totes les 
determinacions que per a principiar la obra es tractaren y conveniren en la primer 
junta del any mil set_cens trenta_dos, pàg. 51 
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En arreglar y dispondre tots los ornaments de la església en aquella forma que 
devien estar per a poder-se comensar a derrocar. En lo dia dèsat de dit mes y any, 
dumenge de, pàg. 53 

Molts del Poble que voluntàriament assistien que en pocs dies estagué ben dispost el 
solar per a poder los mestres plantegar la obra nova, y señalar els fonamens per a que 
obrint-los, pàg. 53 

Gràcia que podreu repartir a tots los feligresos per a que tots beguen y es fortifiquen 
per a pasar avant, y adelantar lo que tenen comensat”. Tenint la intercessió de tan 
grans patrons colocats, pàg. 54 

Este dia per la intercessió de nostros titulars tanta abundància de gràcies y 
bendicions, que bastà per a cumplir lo desig de tot lo poble, pués així sosoí també en 
aquella del desert: egrese, pàg. 54 

La mitat del temple antic, que conservam per a mentres durarà la obra, asta el 
puesto determinat per a colocar la primer pedra, que era el fonament de la pilastra de 
la mà esquerra del, pàg. 54 

Bastimens, pedra, llosa, asta arrancar-la y les pedres de Carrícola que han segut 
menester per a forjar la cornisa; y en fi, tot lo pertret necessari que es va gastant en la, 
pàg. 57 

Viver bastant capàs, dins la obra, per a poder conservar cantitat abundant de aigua, 
bastant per a poder treballar, pués no y à en lo solar de la església font alguna ni pou, 
pàg. 57 

Tan fervorosos los ànimos, que així com senten tocar la caixa que té la fàbrica per a 
convocar al treball y veuen eixir al retor també ab son cànter en les mans, que, pàg. 57 

La obra, unes del riu, altres de la font, y altres del pou de la casa per a poder-se més 
portar, y és tan abundant la que porten que vénen entre totes a, pàg. 57 

Continua font que no para de manar asta que estiga plena la bassa, la que servix per 
a amerar tota la ragola que es gasta, també molta part de cals, y tota la necessària, 
pàg. 57 

Amerar tota la ragola que es gasta, també molta part de cals, y tota la necessària 
per a pastar la argamasa y repastar. En gran necessitat de aigua es trobà el poble de 
Déu, pàg. 57 

Item proposà que el presbiteri així engrandit llevat lo Trassagrari seria també 
bastant capàs per a poder incluir el cor, el que es podia formar baix davant lo Altar 
major posant después, pàg. 59 

Atres de molt gran pes impediren les provisions de pedra, fusta, y los demés 
necessàries per a adelantar-se la obra, que va creixent, a Déu gràcies, este any mes de 
lo que, pàg. 60 

Francisco Martínes y Vicent Cerdà, regidors, y Vicent Martí, depositari de la obra y 
fabriquer, junts per a tractar de la direcció de la obra, y desigant remediar la falta de 
elets que sempre, pàg. 60 

Ajuda al depòsit no parara la obra, y s’adelantara y concluirà en breu tems, però 
per a obligar millor a cada ú formaren primer en junta els següens capítols: Primo que 
la cantitat, pàg. 63 
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Martí, elets y sobrestans de la obra, y Vicent Martí, fabriquer y depositari, avent-se 
juntat per a tractar de la direcció del depòsit de la fàbrica per a la obra, y desigan son, 
pàg. 63 

Si algú dels acrehedors per algun cas no previst patira necessitat tal que per a 
remediar-la necessitava de la cantitat deixada se li ha de restituir y pagar, pàg. 64 

Si no serveixen de cor segons manava la planta serviran el ú de archiu y atre per a 
colocar entre any els ornamens. En este any es féu també un forn de calç per, pàg. 65 

Desigava li oferira aquella. I sent la limosna dels feligresos lo depòsit de la obra per 
a créixer y adelantar-se no podia la nuvolada deixar de respetar els fruís, que encara 
repartits, pàg. 68 

Havem experimentat en este Poble en lo cas sobredit, el que fonc un mig molt gran 
per a animar a tots a que adelantàssem y concluíssem la obra. Animats, pués, tots y 
fervorosos treballaven, pàg. 69 

De Salomó estant ya en la lley de gràcia; perquè avent fet gran prevenció de pertrets 
per a poder comensar, cavaren los fonaments; tenien a montons la pedra, la argamasa 
y molta cals per, pàg. 70 

Per sert no és de admirar, pués no sent obra de Déu, ans bé fent-se per a negar la 
adoració a Jesuchrist, la avia Déu de acabar, que ni rastre pareguera; però la, pàg. 70 

Que ni rastre pareguera; però la nostra, com tota és obra de Déu, y cassa per a 
sacrificar al verdader Déu Jesuchrist en la Ara del Altar pròpia de los Apòstols tans 
grans, pàg. 70 

Son les armes y sello de aquesta parroquial; y a un mateix tems nos defensen per a 
lliurar-nos dels mals y encaminar-nos al bé, Sen Jaume en lo campanar ab cavall, pàg. 
71 

Ab sa ploma, evangeli y sacrament, lo camí de la virtud, que és la verdadera fe per a 
pugar-se’-n al cel. Fonch, per sert, aqueste dia molt alegre per a tots: era, pàg. 71 

Jaume quant el veren casi mort. En aquells mateixos dies estant lo mestre baixant los 
bastiments per a lluir de alabastros, per descuït de un ajudant que desféu unes 
trenelles, es caigué tot lo, pàg. 73 

Per a fer les salves al passar lo Rey del Cel en la sua magestat, y per a acompanyar-
lo y portar-lo en la major gravetat, que causara devoció y gran respecte, es, pàg. 76 

Nostron Déu Jesu-Christi qui ab infinita bondat es dignà habitar entre nosatros, 
donant-nos posibilitat per a edificar-li cassa y acceptar-la per a habitació y son palàcio 
real. Ya tornat lo, pàg. 81 

Jaume Apòstol y titular, allargada que fonch també des de son dia propi a estes 
festes per a solemnisar-les més. Estava esta a càrrec dels hereus de Pere Ferrer y Blaia 
Vidal, cònjugues, pàg. 82 

És menester donar-les lloc per a que accedixquen en atre tems a lo espiritual y 
Servixca per a desempalagar, perquè molt luego se embafen de la devoció y sos 
eixercicis, tan embafats y enfadats, pàg. 84 

Portaren sis vaquetes de la serra de Enguera, a costes de la administració de les 
festes, per a córrer-les en lo poble, y es feren carafals en tota forma junt a la sala, pàg. 
84 
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Ans del veremar, y atre después de atres 200 cafissos en lo Azeyt, terme de Albayda, 
per a principiar la segon obra. Y anomenaren a Batiste Ferri de Agustí pèrit en esta 
maniobra y, pàg. 85 

Lograr per lo tems molt benefici tenint de son conte un depòsit y administració de 
blat per a sembrar, y tots molta conveniència en la llavor, y que éste es podia facilment 
dispondre sens, pàg. 87 

La fàbrica y obra, que són huit barzelles, es quede en depòsit y que es repartixquen 
per a sembrar a qui tinga major necessitat, tornant-lo a la collita ben net, ab lo aument, 
pàg. 87 

JUNTA DE LA ADMINISTRACIÓ Y DEPÒSIT DE BLAT DE LA FÀBRICA DE LA 
ESGLÉSIA PER A SEMBRAR En lo segon dia del mes de octubre del any mil set_cens 
trenta_cinc, dumenge de, pàg. 87 

Un cor que deixava lliure tota la nau de la església, molt convenient en ella, ya per a 
cantar quant no haja sacerdot resident més del retor, ya per a la música en novenaris, 
pàg. 88 

La dotació nova del benifet que no ha entrat a este fi, sinó per a dar porció al 
beneficiat quant residixca, pàg. 95 

No té ducte que dita clavaria y fàbrica és la ab antico fundada y establida per a 
mantindre la lluminària del Ss. Sacrament sens la qual en ningun poble es dóna 
llicència per, pàg. 95 

Mantindre la lluminària del Ss. Sacrament sens la qual en ningun poble es dóna 
llicència per a reservar lo Santíssim, y ésta ha de servir per a dits gastos y per a 
hornamens, pàg. 95 

Antigament tenia pròpies les terres del Carrascalet que degueren ser sa dotació per 
a fundar la parròquia y reservar a N. Sr, y no sabent-se el principi de estes, pàg. 95 

Sens que algú dels oficials es vera un dia en la faena, siquiera per a fer de cap y 
dirigir-la lo ú per molt ocupat encara que fervorós, lo atre, pàg. 97 

En los que estaven en bastiment o en los que estaven a la gúmena per a tirar y 
afluixar o en los molts que asistien allí, junt al campanar. Luego que estagué, pàg. 101 

Lo contengut de estos pediments, y lo demés que convenia per a enterar al prelad, 
qui de pronte dispongué carta de comisió al doctor don Diego Eugeni de, pàg. 105 

Obra sens gasto de carros, o molt treball de les cavalleries que servien en la galera 
per a portar la pedra de Benigànim y Guadasèquies per les portalades y cantons del 
campanar. Y en, pàg. 106 

Los anys pasats molt malalt y encara, alguna volta, furiós de locura, era el més 
acomodat per a engañar-lo e induir-lo y tapar-se en ell los demés; y així mateix 
declarà, pàg. 106 

Li demostrà quant impropi y extraviat de sa família y parentela avia obrat en 
aquelles peticions per a perturbar la obra, de què demanà perdó asegurant estava 
desengañat dels que l’avien induyt a, pàg. 106 

La roba, en dits calaixos, rebolicada, que ab difícultat, segons digué después, poguè 
extraure el hornament per a dir missa, uberts los dos almaris colaterals de dits calaixos 
y bastans estelles de fusta per, pàg. 116 
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Feren saltar la femella eo la pesa a on entrà el ferro del pany per a assegurar-se 
tancat. Y en la mateixa violència obriren los dos almaris de la secrestia units, pàg. 117 

Senyal de aver-lo tocat, ni encara li faltava la creu movedisa que té y servix per a 
dar adorar als malalts sent ella de plata, y tota la copa del globo sobredorats, es, pàg. 
117 

La missa que convocaran a la sala del ajuntament, a on volien y es devien congregar 
per a donar promta providència a la pesquisa, a Jusep Esplugues, son pare, notari del 
ajuntament de Agullent, pàg. 117 

Notícies y senyals que después de dies han respirat y descuberts, de pronte obrien 
camí quisàs per a descubrir-se el robo y robadors. Y en efecte, practicat sols en la 
primer part, descubrí, pàg. 118 

Declararen ben patent ser inocens de este cas, y per a més asegurar-ó prometeren 
venir a este poble y donar prova de tot. Y en efecte, pàg. 118 

Bastava sols el veure-los y el aver vengut sens forja alguna de Cocentayna per a 
formar este jui en prudència, que no és este robo per a tunants que volen viure, pàg. 
118 

Fonch menester empenyo y representar la ignorància y rustiqués del mateix y del 
director per a lliurar-se de multa. Y este tribunal superior donà òrdens a diferens 
puestos tan rigurosos que, pàg. 119 

Este cas serví de ocasió a algú dels mefís zelosos o contraris de la obra per a posar 
en ducte si seria o no robada aquella pesa, y que podien aver-se equivocat, pàg. 119 

Convidà el retor dos religosos capuchas y un observant dels que avien asistit al 
enterro per a confesar, y per a que tots en més llibertat es confesaran de propósit no 
anà a, pàg. 119 

Sert que no tingué atre fruit que asegurar als lladres y donar-los tems y ocasió per a 
més ocultar el robo; així en lloc de remediar, asegurà el dany de la església, y, pàg. 119 

Y no ha faltat dictamen de que dita copa de plata, tan necessària per a renovar, y la 
capa pluvial negra en senefa de terciopelo foren el primer insentiu dels lladres, pàg. 
120 

Continuat lo castic, permitint se erraren los mals y es omitiren los que tenen de 
profit per a recobrar lo perdut. Quant Heliodoro entrà en lo temple de Jerusalem de 
orde del rey Seleuco, pàg. 120 

Es continuà este any, y quedaren cubertes les capelles del Roser y Ànimes, per a 
poder tindre més a mà el algeps y aseguradas les aïnes necessàries. ANY 1746 
Resolgueren los, pàg. 121 

En este present any tingué la millor ocasió per a desbaratar a la obra esta cobransa 
y benefici, sent regidor major Pere Martí, son germà; y, pàg. 123 

Se aplicaren a la obra algunes regalies y arbitres que serviren de fondo i peu per a 
començar-la y concluir-la cedir a benefici de la obra lliures que del arrendament del, 
pàg. 123 

El arreglo de la cobransa y distribució de el dret de talles repartides en los regans 
per a reintegrar el comú avia corregut a direcció de dit doctor Fèlix Martí y nunca 
pogueren entendre, pàg. 124 
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Esta publicata la demanà el mateix depositari y atres devots de la església per a 
acallar les opinions tan ridícules que fingien y en què anaven imbuint a molts sencillos 
els, pàg. 125 

Tota la fusta necessària per a cubrir la obra estava ya prevenguda. La major part és 
portada de Ontinyent, y la que, pàg. 127 

Consta en lo llibre de fàbrica, parexent-los que esta diligència li aseguraria la 
administració per a continuar ses pretencions, y juntament nomenaren atres càrrecs 
que nunca ha tengut ni són menester en, pàg. 130 

Devien tots animar-se piament a esta devoció y contribució per a mantindre el cult y 
veneració de tan bona Mare, y que si algú per sa pobrea, pàg. 131 

Moliner per despach de la Audiència, avent-los éste pagat la part cedida als 
mateixos pensaren per a anul·lar la execució y carregar en les costes al retor que 
Xavier Tormo, regidor del any, pàg. 131 

Fàbrica de portes y finestres per cinquanta-y-sinc lliures. Solament el nom de Utiel 
era bastant per a espantar a qualsevol selós de esta església, recordant les portes de la 
secrestia, que per barates, pàg. 135 

Ni falte en elles el gasto de utensilis y atres coses que es podran veure en ell per a 
tapar la boca a qui es necessite y parle contra la església y sos ministros. Atres, pàg. 
138 

Fera més molesta y pesada de lo que avien de pagar, ni de atropellar en comisió per 
a eixecutar-la se’ls donà tems el que la llei permet per a que feren el, pàg. 139 

Asta amenaces del regidor Bellvís, juntament ab les colectes, recibos y demés papers 
concernents per a formar-los ab justificació y claritat, segons estil. Ya els entregà 
formats part de sa lletra, pàg. 142 

Corresponia este any arrendar lo molí, y después de corregut a veu de pregoner y 
transat per a fer la escritura de arrendament, no esperaren los regidors mal aconsellats 
del notari que asistira el, pàg. 148 

Entengué el doctor Fèlix Martí ya des de lo any antecedent, y figurant-se algun dret 
per a impedir-ho posà petició en la Cúria, representant es volia derrocar dita capella, 
pàg. 149 

Sens ducte fonch despreciable y és per a viure fora del juí, la satisfacció que pensà el 
doctor Fèlix a este informe, no podent, pàg. 150 

No podia ser la intenció dels administradors de la obra derrocar per a abolir tal 
capella quant el conservar-la per lo error comés al principi en no aver, pàg. 150 

Yo sols consentix en què és una pura ignorància y tonteria per a causar perturbació. 
Per esta raó no volgué el retor que es responguera en lo compareant partes, pàg. 150 

Anul·lat y sens efecte per faltar-li a la església la dotació que deu fer-se per a 
obtindre dret de sepultura, que no era atra que la festa de santa Anna, en la, pàg. 150 

Puestos a on gastar los materials y emplear el diner propi, el que se li adelantà per a 
concluir-la una volta que el paviment pasà avant de dita capella no a vengut al, pàg. 
151 
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Aureli Beneito, deà, el establiment de dita sepultura, el que vist y llegit, no paregué 
bastant per a fer càrrec al retor ni menys demanar-li guardara a esta família el dret de 
sepultura, pàg. 153 

Sols la vista dels papers o actes que li presentaran, bastà per a confirmar y aprovar 
la tasació de fàbrica en dit enterro. Y així, per este motiu y, pàg. 154 

Avia patit tanta persecució que en el últim de estos es féu la plantilla y pedres per a 
començar el dit cos, encara que no principià asta el de 51 cerenada aquella borrasca y, 
pàg. 155 

Adelantada una bona porció de propis, havent de pagar-se li, no avia medis este any 
per a aplicar a la obra, y així es logrà continuara. Els èmulos y mal contens sembraran 
contra, pàg. 155 

Treballar les pedres y ajudar a son asiento al mestre obrer, donant-los la 
administració hòmens per a descubrir en la Pedrera, y costegant esta lo port de les 
pedres que foren menester segons, pàg. 157 

Com este any concluïa el arrendament del molí corrent y devia arrendar-se per a 
atres quatre anys, sens contar en lo retor ni convocar-lo el corregueren, subastaren y 
feren, pàg. 159 

La suma de dinés que la obra devia adelantats per a poder-se continuar, y deixaren 
esta presenció en la qual el retor, per duenyo del púlpit, pàg. 160 

Ella fora també de contento y aprovació dels mateixos fadrins executors per a 
procedir en més fervor y germandad, avent la festa pujat al punt de soldadesca, ab 
bandera, pàg. 163 

Primo, que es continue cada any el sorteo de dos fadrins per a fer la festa. Lo ú serà 
el capità y siga el major de edad, y lo, pàg. 163 

Item que lo restant de dit depòsit quede destinat per a fer una bandera nova, luego 
que es replegue lo bastant, y en los demés anys feta, pàg. 164 

Es rompé este any la campana major, y era primer replegar per a renovar-la y així 
es determina dita festa per lo any següent, y en este pagà, pàg. 165 

Esta sentència de la Audiència manaren los administradors del molí, retor y regidors 
que es correguera per a arrendar-lo y, en efecte, es comensà y corregué alguns dies per 
veu de pregoner, però, pàg. 166 

Escritura dita sentència, el estar ja ben difinida la cessió, y quant en este punt 
convinga per a fer més asentat el dret de fàbrica en lo molí y la temeritat dels que 
volgueren, pàg. 166 

Per ser pare de ú dels fadrins que podien sortejar-se de bastans conveniències per a 
asegurar el capital, y per a suavisar el seu ànimo que es contemplava amargat per 
haver, pàg. 167 

Que podien sortejar-se de bastans conveniències per a asegurar el capital, y per a 
suavisar el seu ànimo que es contemplava amargat per haver-li tret dit any el depòsit, 
pàg. 167 

Es pensà esta millora per a tenir-lo colocat en mes devoció el retaule u ornato 
necessari, homamens y llàntia segons dret, pàg. 169 
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El dia que fonch colocada esta Sta. Immage en son nincho es conegué moguda 
especial devoció, y per a mantenir-la y aumentar-la es dispongué un exercici espiritual 
per a el segon dumenge de, pàg. 170 

Atre que señale el retor, distribuint en los dotze mesos los passos de la passió per a 
venerar en cada ú de ells el Ss. Cor de Jesús Pacient en desagravi dels desprecis, pàg. 
170 

El basament y mesa de altar de fusta, y en esta disposta la escala per a pujar al 
nincho en la funció del monument unida al frontal, lo demés de algeps a, pàg. 170 

Condensar-lo en la Dominica de Quinquagesima, y que servirà de exercici aquells 
tres dies per a remediar los desòrdens que acostuma el món, no avent así encara les 
quaranta hores y podrà, pàg. 171 

Lo decret del rei en los censals, suplint-se la sera del Novenari de S. Chochim per a 
fer la mateixa solemnitat del dia de S. Jaume patent el Ss. Sacrament, y ab completes, 
pàg. 177 

La festa del Corpus estava fundada y dotada, no·bstant que avia llegit el testament, y 
per a evitar qüestions que en tems de obra no convenen es pensaren medis per a 
mantindre esta, pàg. 178 

Y per a evitar qüestions que en tems de obra no convenen es pensaren medis per a 
mantindre esta festa, y de pronte paregué la costejava la Hermandad y congregació del 
Cor de, pàg. 179 

Avent-la renunciada estos en lo mes de joliol de 1754, per a millor establir la y 
aument de la devoció de esta festa y sa octava es determinà, pàg. 179 

Coneguent la obligació del comú a esta festa avien fet representació y petició al R. 
Consell per a gastar en esta y demés festes del comú, diligència necessària después del 
any 1760 en lo, pàg. 179 

Asta el sermó que predicà el retor, y pogué deixar-se en depòsit per a fer bandera un 
dobló de vint lliures en estos arbitres per a lo any següent. En, pàg. 181 

Limosna que a la collita es replega segons les forses de esta y gastos que ocurrixen 
per a adornar la església que és la mira present y mentres no es disponga la funció de, 
pàg. 182 

Colecta y limosnes de les misses que sols és en esta celebració de a tres sous per a 
distribuir en porcions, y a més de la personal del retor deu tindre la del escolà, pàg. 
184 

La dita distribució és vista, pasada y aprovada en les visites del meu tems, lo que 
basta per a acreditar-la llegítima. En esta església, seguint-se les disposicions sinodals 
que no manen missa pro, pàg. 185 

Sentada assistida dels quatre Evangelistes y de alguns misteris, y venerant esta idea 
y devoció antiga per a mantenir-la se ha dispost en millor forma en la capella nova que 
és més capàs, pàg. 190 

Raó de que avent registrat els llibres vells de la fàbrica y tots los papers necessaris 
per a quedar instruït de les sues rentes y obligacions, encontré que asta el any mil set-
cens y, pàg. 193 
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Any mil set-cens vint-y-sis els tres administradors de la fàbrica en aquell any, avent-
se ajuntat per a ajustar els contes y tratar de la millor direcció de les rentes, y avent 
convocat també, pàg. 193 

Profitosa a la fàbrica, pués ha segut camí per a el depòsit que únicament han tengut 
per a comensar la obra de la Església, avent primer pres en conte als fabriquers, que 
no el, pàg. 194 

Lo sigle quinse u poc después, segons nota que tenen alguns papers de aquell tems, 
ya per a poder continuar en este ab tota claritat algunes rentes que forte no convindran 
continuades en aquell, pàg. 195 

He encontrat alguna justificació de la renta antiga corrent y notícies que poden 
aprofitar per a resucitar alguna renta perduda. Però com el cuidado de la obra de la 
església era tarea, pàg. 196 

Y els dotze quaderns que fan lo major cos del llibre, són corresponens als dotse 
messos per a continuar en cada ú el censal o renta de aquel mes, deixant a continuació 
suficient blanch, pàg. 196 

Qui els pagava y el dia de la paga, sens justificació alguna ni encara puesto per a 
posar-la pués sols era un cartapasi de quatre fulles y este fea, sens ducte, quasevol, 
pàg. 197 

Y este fea, sens ducte, quasevol retor quant era sitat a visita de amortisació o atra 
per a presentar en ella per conte y en nom de llibre. Asò ha segut la causa de, pàg. 197 

Els que puga lograr o tinga lograts en corts. Y tot lo demés del llibre per a justificar 
censals del modo que entren, pués el orde dels folios notats suplix el no guardar, pàg. 
198 

Cera y celebració que sinó cobra seria obligat a pagar de propis, que també es 
inconvenient. Per a remediar tot desorde y fer més respetable la contraria y més 
honrrat al clavari en son, pàg. 199 

També tindrà la ceda u llista dels confrares contribuiens, que són los cabs de cassa, 
per a cobrar en qualsevol dia del que acudirà a pagar los capítols y podran contribuir 
per parts, pàg. 199 

No serà estil este y degué considerar el superior la rustiqués e ignorància de talis 
pobladors per a no castigar-los y en este decret quedà difinida esta causa, confirmat lo 
dret de la, pàg. 215 

De son dret en la Intendència per a que allí conste esta distribució y sens ducte per a 
asegurar el càrrec de cada any en los contes del poble que manà deuran en avant, pàg. 
215 

Al seu director eo èmulo de la fàbrica Pere Martí. Esta idea fonch nova tribulació y 
per a espantar el retor entraren juns tots los governans en la secrestia dia de Pasqua 
concluïda tercia, pàg. 216 

Personat que proposaven no era admisible mirat per totes les cares, y en efecte sols 
serviria per a perturbar la administració; y així no es nomenà y quedà arrimada esta 
fogonada de tribulació, encara, pàg. 216 

Es quedà tot en alt, y serà presís un conveni amigable y proporcionat per a evitar 
pleit entre moliner y administración. Seguien estos governans tot l’any un cab 
desgavellat, èmulo, pàg. 216 
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Fàcilment consentí en la nova idea del oficial, no reparant que ella sols serviria per 
a cubrir y disimular al superior el erro y engany del oficial y allargar el embargo 
privant, pàg. 217 

 

 63  introduint un infinitiu impulsivofinal: 
A este gasto deu córrer per la present Administració. En esta església jamai se ha 

demanat per a fundar una dobla o aniversari particular que sols és missa cantada sens 
sermó, ni atra solemnitat, pàg. 42 

Temple nou ploraven abundans llàgrimes de alegria y molts esforsant la veu 
cridaven també algun vítor per a manifestar el goig (ibid. v. 12) plurimi etiam de 
Sacerdotibus el levitis et Principes Patrum, et, pàg. 56 

Asegurar que tots estos treballs, cansasi y suors tan grans els tindrà contats Nº Sr. 
Jesuchrist per a premiar-los en lo cel a on trobaran descans els que treballen 
fervorosos. Sens ducte es, pàg. 57 

Que es fera una basa o viver bastant capàs, dins la obra, per a poder conservar 
cantitat abundant de aigua, bastant per a poder treballar, pués no y à en, pàg. 57 

Aquella vara de Moysés que en tanta necessitat els donà aygua per a beure, 
no·bstant que devem reparar que la vara donà la aygua sens cansasi ni treball, pàg. 57 

Que únicament se necessita tenint capella apart de comunió, trahent después el 
retaule un poc afora per a poder-se pasar per dins, pués per a tot es podria donar 
puesto omitint el Trassagrari, pàg. 59 

No sols amenasava el núvol el nostre terme, sí que també nos envestí sens ducte per 
a executar lo mateix, si el mateix Déu no ó impedia, però volgué favorir-nos per la, pàg. 
67 

En lo dia denau del mes de joliol del present any comensà el mestre a treballar per a 
fer el primer arc que fonch el del presbiteri, el que concluí en lo dia vint_y_, pàg. 69 

Fervorosos treballaven en la prevenció dels pertrets de llosa, algeps, ragola y teula 
y atres per a adelantar la obra y en lo ànimo de no deixar-la asta veure-la acabada, 
costant, pàg. 69 

La va benir, com a estandart de la església, i se la pugaren a la obra per a posar-la 
en son puesto; estava este prevengut, en unes barres de ferro que fan graella, pàg. 71 

La pròpia insígnia es posà y arreglà esquadronada en la bolta de esta processó per 
a fer les salves al passar lo Rey del Cel en la sua magestat, y per a, pàg. 76 

Asistia invisiblement lo mateix Déu per a oir les supliques de aquell Poble y 
acceptar sos sacrificis; però en este nostre es colocà, pàg. 77 

Y esta no li daria a Déu el gust cumplit, sens la dedicació de aquell; y per a lograr-la 
ben cumplida lo sobredit Dr. Esplugues, retor, ya en lo dumenge antecedent convidà y, 
pàg. 79 

Combregaren, persuadint que se aguardaren los més a combregar en la missa major 
y comunió general per a estrenar ab funció tan pia y tan devota el nou temple y cassa 
nova de oració, pàg. 79 
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Les mudanses y balls. Mentres es féu la processó es quedà en la església un sacerdot 
per a cuidar que el obrer y los manobres arrancaren lo sagrari del altar de Sen 
Chochín y, pàg. 81 

No quedaren sosegats y convensuts com devien, a vista de esta junta gneral, y 
buscant camí per a eixir en son intent, persuadiren als oficials que el dia següent es 
juntaren en la sala, pàg. 91 

Pasà a la abadia Melchor Tormo, regidor major, acompanyat del dr. Phèlix Martí, 
que venia per a explicar-la No podia el retor deixar de extrañar idea tan 
desproporcionado y fer-los càrrec, pàg. 92 

Era Jusep Vidal, Mariano Úbeda y Jusep Tormo, regidors, es congregaren en la 
abadia segons estil per a tractar de la obra, y més en este cas que estava el retor 
convaleixent de terciana, pàg. 93 

Ya en este cas es descubrí pràcticament la ficció de alguns dels malcontens que per a 
promoure els ànimos, intentaren persuadir a alguns que per a la planta disposta es 
necessitava derrocar, pàg. 101 

La processó asta el siti del campanar que el mestre de la obra tenia ben dispost per 
a poder baixar y entrar dites ab tota comoditas i seguritat. Paregué convenient en esta 
processó repetir, pàg. 102 

Conegué el alcalde fàcilment la mala conducta de la petició, y per a dar-li provisió 
nomenà asesor al doctor don Thomàs Ros, prebere abogat en València, mantenín-se, 
pàg. 105 

Poder extendre entonses la capella feta ya en la primer obra, anyadint-li segon cos 
per a formar en ell nincho gran y capàs per a la millor custòdia y veneració de la, pàg. 
107 

Es practicara lo que avia advertit, la esperança que es formava de una limosna més 
llarga per a adelantar la obra, y suplicant-li que fora ell mateix el timó y director de 
esta, pàg. 108 

La conegué fatuitat de pobladors rústics, però com córrega el diner, sempre es troba 
cam per a al·legar. Demanà procura del ajuntament quan ya estava algo adelantada la 
causa, alguns discurriren que per, pàg. 111 

De la capella del Roser és també millora de la planta, lo que es tindrà present per a 
difinir los contes del mestre Tormo, a qui deu pagar-se-li a part del primer, pàg. 112 

Ronda que a sos tems y puestos observaren si este reo tenia alguns companys de 
prevenció per a executar la maldad que devia reselar-se de un atreviment tan gran com 
amagar-se en, pàg. 113 

La creu chiqueta de plata que servia en lo vas de sant oli per a anar als pernoliars, 
esta estava en un almari de fusta sobreposat a dits calaixos dins la, pàg. 115 

Avent-lo ubert, furtaren de ella una copa o globo chiquet, tot de plata que servia per 
a consagrar y renovar les partícules o formes per a la comunió, y, al present, estava 
purificat, pàg. 115 

La porta de dit corral que eixia al cam, la que sens ducte volgueren fer servir per a 
obrir la església, i se la deixaren baix una caixa de la secrestia, boltada en senyal, pàg. 
116 
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De no haver pogut servir, encara donant-li garrot. La madixa de seda que tenien 
allí, per a debanar les filles del dit Vidal, esta no se la deixaren. En les heres, prop de, 
pàg. 116 

La mes fosca y mes freda de tot lo janer, i al paréixer, lo ú reconegué per a 
assegurar-se la quietud del veïnat; i la entrada en la població, es discurrí, fonch per, 
pàg. 116 

Pensaren tindre-lo en la capella del Santíssim Christo, acudiren a junta en la 
segrestia per a tratar de minorar la capella. Acudiren tots o la major part que estaven 
en lo auditori, pàg. 107 

I així no se atrevien a manpendre-u Pensà el retor empeñar en esta espècie per a 
asegurar la quietud y consentiment de tots al doctor Phèlix Martí, no obstant que bé 
coneixia, pàg. 108 

El senyor arzobispo avia fet gran limosna al poble (donà al retor cinquanta lliures 
per a repartir a pobres, a més de la limosna de la obra) però que ell la avia, pàg. 111 

Ya concluïa la missa, quant acudí el retor a la església, cridat de algunes senyores 
per a confessar, y a la primer entrada, no pogué advertir el dany de la porta y estelles, 
pàg. 116 

Contemplaren alguns aquell temblor o terremot, no volgué fer demostració ni per a 
impedir-ó ni per a trobar-ó per a major castic ben mereixcut per los pecats, pàg. 121 

Contemplaren alguns aquell temblor o terremot, no volgué fer demostració ni per a 
impedir-ó ni per a trobar-ó per a major castic ben mereixcut per los pecats, pàg. 121 

No volgué fer demostració ni per a impedir-ó ni per a trobar-ó per a major castic 
ben mereixcut per los pecats. Luego es reparà el dany y rompiment de les, pàg. 121 

El dany y rompiment de les portes de almaris, secrestia y de la porta principal, y per 
a asegurar la església y previndre atre cas, es posaren portes a les dos portades de la, 
pàg. 121 

Fer costat a retor y fabriquer per a adelantar-la lo que cumpliren; y en efecte este 
any ya per la prevenció de pertrets, pàg. 125 

Sols compraren, segons digué el mestre Tormo, major, huit cafisos de cals per a 
poder mesclar en les últimes pasterades de argamasa que com de tems estava ya 
pastada dins, pàg. 129 

Jaume y Vicent Mas, tots parens y seguidors del doctor Felis, a qui també feren 
poders per a continuar la dicensió. La obra de la església no tingué atre aument este 
tems, pàg. 129 

Perquè sent en la realitat una contribució religosa y piadosa que els antics 
dispongueren per a poder fer la festa ab major solemnitat, volgueren atropellar a mols 
y apremiar-los al pago, pàg. 130 

En efecte les conduiren a sa casa ya en lo any pasat de 1750. Y per a definir esta 
causa provehí el compromisari que el retor presentara els autos que corrien sobre 
portes, pàg. 135 

Nota de totes les limosnes dels dos anys feta per lo mateix Berthomeu per a publicar-
les lo primer dia del any, segons costum. Y així, dels dos anys, li formà, pàg. 137 
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Ni podia negar-se el retor que no desigava pleits y sols els mantenia per a defensar 
la església, y més devent a este Pare Congregant un especial afecte. La tropelia y, pàg. 
141 

Buscant el enpenyo y mediació de dit pare Nebot no era sosegar discòrdia, sinó 
buscar camí per a perturbar la causa de la Cúria, y veure si podia eixir en alguna de 
ses manies, pàg. 142 

Però no·bstant esta pérdua es continuà la obra, es comprà lo necessari per a 
enllandar les portes, fonch pagat lo mestre de esta faena, es dispongueren un escut de 
llautó, pàg. 142 

Ni alcansaren la idea de ella els perturbadors, promogueren esta espècie en dits 
termes als regidors per a moure discòrdia y tribulació, però quedà sosegada esta 
veritat, asegurant-los el retor que aquell gasto, pàg. 145 

gasto, Sols pagaren la boca de la sepultura que fera proporció al piso, cavant lo 
presís per a transferir y soterrar los tres ataüts de dits sos pares y Maria Anna, jermana 
de dits, pàg. 147 

De este nom que deixà hereva a esta església y consta al calendari en atres llibres. 
Per a pagar dites pedres al pedrapiquer, prometeren diferens limosnes, ya de una, ya 
de dos y demés, pàg. 148 

Dites capelles, cada una a sa corresponent y es sellaren y umpliren les antigues per 
a continuar el paviment. La comuna que ya estava en puesto proporcionat sols se 
millorà en la, pàg. 149 

Venia també el notari per a rebre el nomenament, com si el retor fóra fàcil en donar 
lloc a novetats de esta, pàg. 156 

El poble no tenia en son archiu, sens preguntar al retor si el tenia per a veure-lo 
sens atra direcció que el ànimo donat per lob èmulo més atrevit e ignorant, pàg. 160 

Firmada de retor, regidors y síndic, demanant manara a Pere Martí entregara el 
depòsit que tenia per a emplear-lo en son destino de la obra a qui perteneixia aquell 
diner, pàg. 163 

Estant sempre patent y en rogativa la Santíssima Immage per a conseguir-ho com se 
logrà per la misericòrdia de este senyor, de lo que es féu, pàg. 163 

Foren cridats los fadrins de la terra per a fer-los saber la determinació que dita 
junta tenia ordenada per a la millor direcció de, pàg. 163 

Per a esta faena es determinà fer-la més gran, anyadint alguna porció de metall. Y 
per a pagar-la es féu limosna per les cases del poble, pàg. 167 

Y per a mantenir-la y aumentar-la es dispongué un exercici espiritual per a el segon 
dumenge de, pàg. 170 

El Re. p. Fr. Llorens Esplugues, dominico del convent de Agullent, que continuaré en 
este llibre per a asegurar-los […], pàg. 174 

Són nihils, de modo que en ocasió haguí de informar-me del antecessor en mon ofici 
per a saber qui pagava alguna celebració perpètua, pués dels papers ni constava ni es 
podia inferir. Y, pàg. 196 
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Saber qui pagava alguna celebració perpètua, pués dels papers ni constava ni es 
podia inferir. Y per a remediar este dany y justificar les rentes, he procurat enterar-me 
de totes les visites del, pàg. 196 

Estava encara pendent, y per a inclinar a esta nova idea y que no instara el enviat 
per lo retor decret de, pàg. 217 

 

 

 

67 per + infinitiu 
 

 44 per + infinitiu causal 

Vidal, notari de Palomar en 17 de mayg 1731, farà sens ducte lley en esta Església 
per estar decretat dit laudo per lo Sr. Provisor y Vicari General ab citació del fiscal de, 
pàg. 34 

El principiar-lo avia segut ans de son temps, lo que note sens declarar any 
determinat per no aver-lo trobat ni escrit en llibre, ni notat en pedra alguna. Sols tenia 
tres, pàg. 38 

Perteneix al delmari de Montaverner; deu aplicar-se per decret real al terme de este 
per ser territori despoblat continuant a terme realench; per què y per qui se aplica a la, 
pàg. 43 

Molt alegres y consolats estaven los señors administradors per aver adelantat este 
dia en tan llarcs pasos la sua pretenció, pués avien conseguit el ànimo, pàg. 46 

Privades de lo mateix per causa de la tempestat. Tots tinguérem per molt maravellós 
este cas, per ser tan singular benefici y tan necessari, que sens ell en lo cas de aver 
també, pàg. 68 

Gessen, ubi erant filii Isrrael grando non cecidit. Pietat és ésta que no podia faltar 
assí, per ser molt més gustosos a Déu els sacrificis que en esta Església li avíem de 
oferir, pàg. 68 

Déu y la sustentaven els sans donant-li la fortalea que ella en sí no tenia per no estar 
acabada per falta de matèrial, y sens culpa dels vehïns. Sí que la forsa, pàg. 70 

No faltaren cuets, trons y piules, y concurs de tot lo Poble, apenes cabia dins per ser 
baixeta la església, y luego el retor la va benir, com a estandart de la, pàg. 71 

La primer bòveda, que fonch la del cruscro de la part de trencat, lo que note per ser 
este dia el de S. Policarpio, bisbe y màrtir, deixempre de S. Juan Evangeliste, y, pàg. 72 

Desigaven tots veure la obra acabada per a el dia de Sen Jaume de este any, però no 
es pogué lograr per ser molta la faena que quedava, però el mestre asegurà acabar-la 
en la huitava de, pàg. 72 

tenia encomanat y después es trobà impedit, y, sert, a ú de estos perteneixia este 
Sermó per desendir de este Poble de a on eren sos pares y antepasats; y per sert, fonch, 
pàg. 78 
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Germans titulars de aquesta Església, cada ú en ses pròpies andes; davant anava 
Sen Juan Evangeliste per ser lo jermà menor, y seguia·s después S. Jaume el jermà 
major. La mare de, pàg. 80 

Per lo matí segons costum de tots anys, y en este estava la vesprada destinada per a 
la comèdia per ser dia en què es lograria molt concurs de forasters per ser dia de festa 
manada, pàg. 83 

Tota la funció de la església es féu este dia per lo matí segons costum de tots anys, y 
en este estava la vesprada destinada per a la comèdia per ser dia en què es lograria 
molt concurs de forasters per ser dia de festa manada del gloriós S, pàg. 83 

Este fonch lo últim dia de festes en la església y solemnitat de la dedicació, per no 
haver-se pogut umplir tota la huitava que es desigava solemnisar ab dobla, sermó y, 
pàg. 83 

Segons costum de tots anys, y en este estava la vesprada destinada per a la comèdia 
per ser dia en què es lograria molt concurs de forasters per ser dia de festa manada, 
pàg. 83 

Destinada per a la comèdia per ser dia en què es lograria molt concurs de forasters 
per ser dia de festa manada del gloriós S. Berthomeu Apòstol. Avia molts relijosos 
dominicos de diferens, pàg. 83 

Avia molts relijosos dominicos de diferens convens y per ser-ó el predicador de hui 
demanaren també el altar y totes les demés funcions. Cantà, pàg. 83 

Administradors de la fàbrica de la església, atenent la gran necesitat de molts 
pobres que per falta de blat no podien alguns anys sembrar sens gran empeño, per no 
aver en este poble ningun fondo o depòsit per a este fi, y que la, pàg. 87 

No obstant que bé coneixia era el principal promotor i director dels malcontens de 
la planta per no aver-la entesa ni conceptuada bé y procurà recordar-li les raons 
mateixes que avia dit lo prelat, y ell oït juntament en los oficials, pàg. 108 

Sua pusilanimitat en mampendre la millora de la obra que encomanà el prelat en la 
visita, per recelar se alborotaran atra volta els contraris malcontens, a qui devien 
tindre por per lo tesó, pàg. 111 

El dany de la porta y estelles que al donar lo garrot al pórtich avien arrancat per 
estar molt plena la església dels que oyen la missa, y així, en seguida, es sentà, pàg. 116 

En la atra elecció tingueren dit doctor Fèlix y companyeros, avent despreciat son 
dictamen y aplicació per no voler-se desenganyar de sos errors, pués en este cas es 
devia fer auténtic y, pàg. 134 

Tampoc podien ya servir, però conservaven molta part de fusta bona per ser antiga, 
y la que faltà es comprà de Sen Phelip. També aprofitaren algunes peses de, pàg. 137 

D. Fèlix Guàrdia, abogat del poble en Sen Phelip, obligan-se dit doctor Martí de 
propis, per no aver portat poders de son germà, a pagar quasevol alcang que dit 
Guàrdia declarara contra, pàg. 141 

Ab acte rebut per ell mateix. Y siga per algun desengany o segons parer de alguns, 
per tenir sobre si dit Pere la causa criminal en la Audiència a què obligaren sos mals, 
pàg. 145 
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Per a pagar dites pedres al pedrapiquer, prometeren diferens limosnes, ya de una, 
ya de dos y demés número, cumpliren molts, atres flaquejaren, o per no poder o per 
tibiesa, vent ja la faena empeñada. En este número de promeses y, pàg. 148 

Moltes voltes, en cada sepultura puga tenir entrada, que asta el present avia de 
suplir-se per ser tan chiquetes les boques antigues. La capella de la entrada, oberta de 
la plaça, paregué, pàg. 149 

Al paréixer, lograren per los anys de 1724 o 1725, quedà este anul·lat y sens efecte 
per faltar-li a la església la dotació que deu fer-se per a obtindre dret de, pàg. 150 

Sentencià els autos sobre arrendament fet a Chochim úbeda en 1760, es declarà 
nul·lo per haver-se fet per lo ajuntament sens intervenció del retor, manant es tornara a 
fer nou, pàg. 165 

A la bandera, segons dits capítols. No es poden continuar los contes del gasto de 
esta per no saber-se per menut, havent corregut per mà de Pere Martí, pare de dit 
Jusep, pàg. 167 

Entregà lo sobrant del any pasat y tota la limosna del present. Es féu esta nominació 
per ser pare de ú dels fadrins que podien sortejar-se de bastans conveniències per a 
asegurar, pàg. 167 

Ú dels fadrins que podien sortejar-se de bastans conveniències per a asegurar el 
capital, y per a suavisar el seu ànimo que es contemplava amargat per haver-li tret dit 
any el depòsit del molí, de qui havia segut director, y asegurar, pàg. 167 

Els que sotarraren en la sepultura de esta capella pagaren dret de fàbrica per no 
estar establida ni poder-los sufragar la gràcia feta en la visita de 1742, no, pàg. 170 

Los anys de la pobrea que sens ducte era més pobrea de devoció que de medis, per 
ser y deure ser esta festa la principal de tota parròquia, y sols es celebrava el, pàg. 178 

Asta el de 1739 en què morí en setembre sens poder testar y deixada la festa per la  
viuda, ya lo any següent no hagué festa. Per no aver avisat y expresat son ànimo dita 
viuda, se encarregà de ella Mariano Bellvís, qui, pàg. 179 

En los anys e termes que expresa la relació de dita festa, y per ser tan poc lo que es 
contribuïx, alguns anys es canta per conte de la Congregació, pàg. 182 

No en lo que és practicable en lo dia propi del Cor de Jesús per no ser dia de festa y 
vindre sempre en lo tems de més faenes temporals es, pàg. 182 

Les visites del sigle passat, que algunes he vist en lo archiu de la Cúria arzobispal 
per haver faltat en esta església. Traguí dels Quinque Libri llista dels notaris que en los 
sigles, pàg. 196 

La cessió del molí per la  Audiència, la que manà emplasar al retor per ser causa de 
anys ya suspesa, y es notificà el despach al retor, dia 10 de, pàg. 213 

Los dos regidors, a direcció de son conseller també sens veritat, no podia satisfer el 
informe per no ser los regidors per sí a soles administradors de fàbrica ni capasos de 
ella per, pàg. 214 

Per no ser los regidors per sí a soles administradors de fàbrica ni capasos de ella 
per ser llecs, lo que sens ducte ignorava el conseller. El retor acudí vista la 
desobediència segon, pàg. 214 
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Avisà al procurador de València que fera dita ostenció de títols. Ni era possible 
traure còpia per estar dits autos y tots los que eren del ofici de Salvador Madalenes, 
escrivà de cànara, pàg. 215 

La una resusitar el pleyt de contes de la cessió del molí per la Audiència, la que 
manà emplasar al retor per ser causa de anys ya suspesa, y es notificà el despach al 
retor, pàg. 213 

 

 Cap per + infinitiu de destinació 

 
 18 per + infinitiu impylsivofinal 

Intentà lo any 1744 que es llevara el Calvari del Tosal, [...] y n’obstant que notificà 
despach de la Audiència y regidors, se oposaren estos representant la veritat, y 
suspengué la pretenció de dit dueño, quisàs per no pedre del tot lo que poseïx, pàg. 40 

Dia que foren convocats, pués no pretenien jornal algú en esta vida, si sols el 
treballar per servir a Jesuchrist y a sos Santíssims Titulars, manifestan-se en asò 
fidelíssims fills, y esperant, pàg. 46 

Prometeren molts deixar diferents cantitats cada ú segons ses forses, però com y à 
molta diferència de prometer a deixar no continuaré así els que han promés per no fer 
agravi al que no ha deixat, però constarà per los contes de cada any, pàg. 64 

Totes aquestes custòdies ixqueren per acompanyar lo Ss. Sacrament. A este Senyor 
portava últimament lo retor en ses mans acompanyat dels, pàg. 80 

El tornaren net y en son aument ya conservar-lo en sa cassa tot graciosament, y per 
servir a la església, lo que acceptaren el dit retor y regidors, o determinaren així 
durant, pàg. 87 

Venseren al mestre de la obra qui aprovà esta nova idea, siga per llevar-se faena en 
part, que és lo mes cert, siga per veure si contentan en, pàg. 101 

Venseren al mestre de la obra qui aprovà esta nova idea, siga per llevar-se faena en 
part, que és lo mes cert, siga per veure si contentan en ella a estos que fan de mandons, 
es sosegaran del tot. Coneixien, pàg. 101 

Així pogueren en més dissimulo treballar per obrir la església, pàg. 116 

Multiplicà en atres temes, rogatives y exercicis per implorar la pietat de Déu que 
convertirà els lladres. Señaladament devia més desigar-ó en lo, pàg. 120 

Y encara la perturbació dels contes en vistes dels que tenia continuats dit Bellvís, 
regidor, y per no alborotar més los ànimos y que es descubrira la malandresa que 
cuidaven per ses idees, pàg. 124 

Cobrava Berthomeu les rentes y replegava les limosnes y y encara per a estés no 
contava en lo retor, lo que éste disimulà molt tems per veure si se li faria la mersé de 
concluir la església, segons prometien fer, pàg. 129 

No és de son ofici, y de voler desobeir al senyor provisor, com al paréixer mereixia, 
per veure si aquietaria y desenganyaria estos ànimos obstinats y perturbats dels dos 
germans, pàg. 135 
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Y no·bstant el retor y regidors per veure si lograrian fruit de esta concòrdia, 
determinaren disimular tots los descàrrecs que tingueren apariència, encara, pàg. 142 

Llegiste que no podien obligar-los de què alguns es negaren y atres se entibiaren, y 
per evitar majors turbacions paregué al retor y regidors fer la faena a contes de la 
administració, pàg. 142 

No es cuidà al tems de lluir la obra renovar lo interior de esta capella per no moure 
més faena, no tan necesària y que a quasevol tems es pot fer, y, pàg. 149 

Però com estos contes no es trobaren continuats en la forma determinada sens ducte 
més acomodada y conforme a les Constitusions Sinodals de este Arzobispat, ni siga 
convenient el dividir-los en dos administradors y dos llibres, per lliurar-nos al present y 
en avant del perill de multiplicar un mateix descàrrec, escrivint-lo en los dos llibres, o 
de omitir algún càrrec que és lo que yo he experimentat y trobat en los contes de alguns 
dels anys antics en què es seguia esta divissió, per tant y per seguir la dita determinació 
tan asertada com profitosa a la fàbrica, pués ha segut camí per a el depòsit que 
únicament han tengut per a comensar la obra de la Església, avent primer pres en conte 
als fabriquers, que no el tenien donat y comprovat el de alguns que el tenien ya donat a 
mon antecessor, en presència de cada ú de ells respectivament, dels Señors regidors 
administradors de la fàbrica, de Mn, pàg. 194 

Los contes de alguns dels anys antics en què es seguia esta divissió, per tant y per 
seguir la dita determinació tan asertada com profitosa a la fàbrica, pués ha segut camí 
per a el depòsit que únicament han tengut per a comensar la obra de la Església,, pàg. 
194 

El retor no·bstant que conegué el engany de la nova idea oïda de son jermà per no 
irritar més la matèria, se acomodà a ella y féu nova representació al Sr. Intendent, pàg. 
217 

 

 4 per + infinitiu d’acció no feta 

Cavaren los fonaments; tenien a montons la pedra, la argamasa y molta cals per 
pastar, tot ya en lo puesto de la obra; y luego al voler comensar y posar, pàg. 70 

La forsa de aquell aire els arrebatà en un instant, y se’n emportà de repent tots los 
muntons de la Pedra, de argamasa, de cals y atre qualsevol pertret; de modo que 
arrancà totes les pedres y les que estaven per clavar ya dins de els fonaments, deixant 
lo puesto tan ras, que ni senyal quedà encara, pàg. 70 

Y es deixaren la bòveda seca y sens lluir y totes les demés per fer, pàg. 129 

Y después, reconeguts per lo dit doctor Guàrdia que sols rebaixà el alcanç contra 
Berthomeu en alguns deutes per cobrar, que declarà pertenéixer a la fàbrica el 
recobrà, y en lo demés aprovà els contes, pàg. 142 

 
 1 per + inf. d’acció retribuïda 

La carrereta del fem que és lo arrendament que es paga per plegar-lo en los carrers 
ya era pròpia de esta administració en lo sigle quinse, segons, pàg. 40 

 
103 Per què 
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 1 perquè interrogatiu indirecte  

El territori de Torralba ha estat sempre per major part incult [...] no linda en Otos, 
ni son territori; perteneix al delmari de Montaverner; deu aplicar-se per decret real al 
terme de este per ser territori despoblat continuant a terme realench; per què y per qui 
se aplica a la retoria de Otos , pàg. 43 

 
 1 perquè relatiu A. N.   

Vist y llegit, no paregué bastant per a fer càrrec al retor ni menys demanar-li 
guardara a esta família el dret de sepultura, [...] sens entrar a sospesar les raons y 
motius per què el retor imposà dret de fàbrica per la sepultura, sols la vista dels papers 
o actes, pàg. 153 

 

 1 perquè relatiu A. O.   

En aquells mateixos dies estant lo mestre baixant los bastiments per a lluir de 
alabastros, per descuït de un ajudant que desféu unes trenelles, es caigué tot lo 
empostat de travesers y taulons, que avia en la nau entre les capelles del Sª Christo y 
Sent Ana, a tems que estava tot ple de hòmens, dones y chics, y ni encara ú en rascunyà, 
per què invocaren a Déu y cridaren nostros Sants, que com era cassa sua asistien allí 
cuidant, pàg. 73 

 
100 perquè causal  
Lo any quaranta y nou, y els contes de la cesió del molí part del poble, perquè de tot 

format volumen serà més conservable y en un llibre es tindran a la mà, pàg. 33 

La satisfacció de les taches és de atra lletra perquè es treballà en pocs dies y foch 
menester manuense, lo demés he escrit en lo discurs, pàg. 34 

Fea festa cada any als dos Apòstols titulars, a cada ú en son dia propi, perquè quant 
als principis del sigle setze immediate pasat, patí esta població la major ruïna en 
ocació, pàg. 37 

Dels territoris de Montaverner, Colata, Vistabella, y en estos sens ducte ha patit no 
poca diminució perquè sent tot un delmari y asta en lo ters_delme una mateixa colecta 
y administració la de, pàg. 38 

El Distrit de esta Parròquia ha causat gran confusió el descuit y omició dels que 
governen, perquè ya des de antic estos territoris eren del terme general de Xàtiva, 
dividià el de este, pàg. 39 

Es porta compte apart de estos Drets y a càrrec del retor a soles; ya perquè les dos 
parts de ells són per a carregar aniversaris, ya perquè el retor la part, pàg. 40 

Ya perquè les dos parts de ells són per a carregar aniversaris, ya perquè el retor la 
part de esta administració tindria més a la mà per a el gasto, pàg. 41 

Anys de poc gasto de esta ha pogut suplir-lo tot la cofradia, lo que advertix, perquè 
avent durat la obra molts anys no es tinga esta observància per costum vella, sinó per, 
pàg. 41 
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Celebrar-les ajudada de la dotació que feren per a porcions los fundadors dels 
benifets perquè falte lo corresponent. a este utensili, tenint la església administració ya 
de antic destinada a este, pàg. 41 

Mol solícits y cuidadosos en treballar en quasevol dia que foren per asò manats y 
convocats; perquè si ara no se’ls pagava el jornal, después en la glòria els lo findria 
nostre, pàg. 46 

Lo sustento y manteniment, y que estes podien també aplicar-se al depòsit de la 
obra, perquè dit retor se oferia a predicar-la y deixar dita limosna per a la obra, 
durant, pàg. 50 

Lo Santíssim Sacrament del Altar que siga alabat per a sempre, perquè ya que este 
és la pedra primera y fonamental de la Església condensara sobre ella el, pàg. 54 

I per fi era tanta la diversitat del cantar de uns, de la música de atres, els vítors de 
molts, y les llàgrimes de aquells que ploraven de pur goig, que no es podia distinguir 
[...] la veu de ningú en particular, perquè tots a un mateix tems formaven una armonia 
tan sonora, y un ruydo molt gustós, però, pàg. 56 

Semejant, sosoí en este Poble al tems de comensar la Església y posar la primer 
pedra perquè tots a una veu cridaven, uns cantant lo himne, atres vitorejant a Déu y als 
Apòstols, pàg. 56 

Eius super Isrrael, y a este temps tot lo poble vitoregava ab grans crits a Déu, 
perquè fundava aquell (ibid) omnis quoque Populus vosiferabatur clamore magno in 
laudando Divinum Deum, eoque fundatum esset, pàg. 56 

Y així es queixaren de Moisés perquè avia plantat aquella Església en un desert 
estèril y tan sec, que ni avia font alguna, pàg. 57 

Beure, no·bstant que devem reparar que la vara donà la aygua sens cansasi ni 
treball, perquè estava sobre la pedra el mateix que milagrosament la crià, nostre Déu 
omnipotent, segons ó diu, pàg. 58 

Les criden y convoquen, y assò no sense cansasi com la vara de Moysés; perquè els 
costa molt treball carrejar el aygua de lluny avent de multiplicar tots los camins 
necessaris, pàg. 58 

Així que en asò y en lo antecedent determinaren lo que els pareguera millor perquè 
ell tot ó eixecutaria conforme se avia obligat, pàg. 59 

No puc deixar de continuar-lo per a memòria perquè sert el tinguí per milagrós. En 
lo dia onse de mayg del present any mil set-cens, pàg. 67 

Mira en pobrea y com asolada sens poder servir per a el seu cult y veneración 
perquè ya allà en Egipte en tempestat semenyant y molt major, pués manprenia tot 
aquell Reyne, quedà, pàg. 68 

Semenyant y molt major, pués manprenia tot aquell Reyne, quedà sols lliure el poble 
de Gessen, perquè estava allí la sua Església molt pobra com en cativeri, y sens poder 
servir-lo en, pàg. 68 

Y així treballaven animosos y donaven lliberals, perquè així els donava Déu en les 
collites que lograran abundans de oli, vi, seda y panís, pàg. 69 

Casi tota Espanya patia una gran pobrea per falta de les collites, foren así prou 
abundans, perquè estaven fent la Església, que així també ó logrà aquell poble en qui 
parlava el profeta, pàg. 69 
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Sí que la forsa del aire li féu saltar ben avant les teules que tenia calsades en 
argamassa, per a que en assò es vera milacre ben gran el mantindre' s sens caure, però 
si és obra de Déu y Cassa de Jesuchrist com podia asò faltar? Tot al contrari els sosoí 
als judios, quant allà en Jerusalem volgueren rehedificar el temple de Salomó estant ya 
en la lley de gràcia; perquè avent fet gran prevenció de pertrets per a poder comensar, 
cavaren los fonaments; tenien a montons la pedra, la argamasa y molta cals per pastar, 
tot ya en lo puesto de la obra; y luego al voler comensar y posar la primer pedra, sens 
ducte ab solemnitat y alegria de tots ells, es mogué un remolí de aire tan gran y una 
tempestat tan forta, que manifestava clar era justícia divina, y que volia Déu desbaratar 
el fer-se aquella obra, pués la forsa de aquell aire els arrebatà en un instant, y se'n 
emportà de repent tots los muntons de la Pedra, de argamasa, de cals y atre qualsevol 
pertret; de modo que arrancà totes les pedres y les que estaven per clavar ya dins de els 
fonaments, deixant lo puesto tan ras, que ni senyal quedà encara de lo que volien 
edificar, pàg. 70 

Sobre un cavall que corre està en la del campanar ab una espasa en la mà, perquè 
sent els dos jermans titulars, señalen los dos la església, pués son les armes y sello, pàg. 
71 

Les senyores tingueren a este tems y en avant el major treball; perquè el pertret 
major era la aigua, pàg. 72 

Tot fet un muntó de pedra; yo el retor lo víu caure perquè estava dins la obra y aní a 
impedir que ningú pujara dalt, luego tinguí per sert, pàg. 73 

Asò tot no ó logrà David, perquè lo í tenia guardat lo mateix senyor al rei Salomó 
son fill, nosatros sí que ó, pàg. 74 

Sobre el mateix altar es colocà S. Jaume, y a la esquerra S. Juan Evangeliste, perquè 
sent los dos jermans Apòstols titulars de aquesta església, toquen als dos en ella els 
primers, pàg. 75 

Tantes les víctimes sacrificades a Déu que es perdé el número de elles, diu la 
Escritura, perquè les oferien sens número. Ab esta solemnitat entrà la Arca del 
Testament en lo nou Temple, pàg. 77 

Bona boira y més perfeta que aquella, la que conegueren també molt y millor, diria, 
tots; perquè aquell goig y alegria interior, aquella devoció y consuelo que causava dins 
lo cor de cada, pàg. 78 

El número seria major, però en la estimació ni ens arribaren en quilats, ni encara 
infinitament, perquè no sols li oferia cada ú a Déu son cor y sa voluntat, si que se, pàg. 
78 

Sens ducte davant Déu de major solemnitat, fonch la comunió general, perquè sent 
esta la que més pròpiament santifica y justifica a les Ànimes, renova el temple 
espiritual, pàg. 79 

Cada una portava davant dos atxes tan solament, perquè totes les demés portaven 
los sacerdots davant lo Ss. Sacrament; però tots los de la processó, pàg. 80 

Tingué esta octava més memòria que la que féu lo retor en son ofici y missa, perquè 
els dos es prengué el món per a ses bulles y festes que també volen eixecutar, pàg. 84 

Lloc per a que accedixquen en atre tems a lo espiritual y servixca per a 
desempalagar, perquè molt luego se embafen de la devoció y sos eixercicis, tan 
embafats y enfadats com los, pàg. 84 
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Esta és malaltia vella que patim des de que Adam pecà perquè en lo gust y sabor de 
aquella fruita vedada a tots nos estregà el paladar; y, pàg. 84 

Prevenció de alguns pertrets que podien menysfallir-se si no continuava, o pedre’s 
del tot, perquè els particulars que tenien algun diner deixat y se’ls devia tornar per 
pacte ya el, pàg. 85 

Segons paraula donada al retor y regidors, que, com afirmaren, estant presents en la 
junta, perquè continuant-se els arbitres aplicats a la obra, els era fàcil, mantenint-se en 
son fervor, pàg. 85 

La contradicció de la obra que de alguns dies anava llavorejant y sembrant lo 
enemig comú, perquè el Dr. Phèlix Martí fonch lo únic de esta junta que intentà 
repudiar la planta, no, pàg. 88 

Concurriren molts, però no arribaven a la mitat dels feligresos caps de casa, perquè 
asta dels congregats en la sala capitular no volgueren vindre y es retiraren a ses 
casses, pàg. 92 

La obra vella, es quedaria sufocat en les bóvedes de la nova quant se alsara, perquè 
a la vista es demostrava ya, però com insistira el dr. Martí que la junta esperava, pàg. 
92 

Parlà el Deà conforme a dret perquè de la limosna de les misses no es pot traure ni 
defraudar al celebrant porció alguna, pàg. 94 

Ab dobla y sermó que tenen el tanto de sera que acostumava pagar qui les fundà, 
perquè, al paréixer, ans eren també votives, pàg. 95 

En ells la bona intenció e idea de este comú en adelantar y concluir la obra, perquè 
moguda que fonch la faena y animats per lo retor y regidors, anaven tots los dies, pàg. 
97 

La obra a condensar-la ni encara en posar mà a derrocar la vella y campanar, 
perquè encara que no fumegava la ridiculea de les capelletes, conservaven sos 
inventors no sols tibiea, sinó, pàg. 97 

Als últims de este any, vent-se contens i animosos casi tots los feligresos, perquè els 
malcontens directors de capelletes es coneixien encantats, sens atrevir-se a la clara a 
contradir, pàg. 99 

Les parets velles no es podien derrocar, que primer no es derrocara el campanar, 
perquè encara que tenia el cos de campanes de pedra picada, ab son remat de lo 
mateix, pàg. 99 

Necessitava derrocar part de la cassa de Miquel Martí que ve al frontis de la 
església perquè ocuparia el camí real, y es vea ya la falcetat de semejans ponderacions, 
pàg. 101 

No els servia de reparo el racó que tindria allí el frontis, perquè com parlaven sens 
entendre-u guiats de pura quimera y passió, no coneixien el defecte, pàg. 101 

Les vespres de Nostra Senyora que foren el 125 Letatus sum, y el 126 Misi Dominus 
perquè sent el tret curt serien bastans, pàg. 102 

El paper que trobà sobre la pedra arrancada, contenia esta lletra: Esta pedra se ha 
arrancat, perquè raó no se ha dat, y quant raó es donarà la obra es comensarà, o el, 
pàg. 103 
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La provisió de la cúria fonch Adeat ad legitimum judicem, molt acertada y quisàs 
poc entesa, perquè esta era de la justícia secular que devia descubrir els agresors y 
castigar-los Ni el, pàg. 104 

No deu estranyar-se que sols Macià traguera la cara al aire, perquè avent estat los 
anys pasats molt malalt y encara, alguna volta, furiós de locura, era el, pàg. 106 

Y en avant ni de esta ni de atra espècie no solicitar son parer perquè no pot ser 
asertat el juí de un ànimo tan mal dispost. Sens ducte es pot, pàg. 108 

Així els demanaren que ya que procura no volien feren siquiera poder, y consentiren 
perquè este terme els paregué atra cosa de la aconsellada per lo assessor, pàg. 111 

Són molt fàcils de conéixer y ben acostumades en qualsevol població, ya en casos 
semejans, perquè es governen al dictamen de abogats doctes y pràctics en sucesos tals. 
En esta serví de, pàg. 113 

Asta después de les set hores del matí de dit dia huit, divendres, perquè anà el 
primer a dir missa mossén Pere Martínez i no obstant que trobà ya uberta, pàg. 115 

Y perquè deu ser mes sensible el pecat y condenació de les ànimes que tot lo dany 
temporal, pàg. 120 

Volia incorporar-se dels depòsits que no eren propis del temple, ni servien als 
sacrificis, sols perquè estaven en ell custodiats, com castigarà als lladres de hornamens 
y peses precioses pròpies de la, pàg. 121 

En elles els cucs se’l menjaven viu, a penes tenia qui el servira sent rey perquè era 
inauantable la pudor de les llagues que ni el mateix la podia tolerar, y així, pàg. 121 

Convingueren tots, però no tingué efecte, perquè el arreglo de la cobransa y 
distribució de el dret de talles repartides en los regans, pàg. 124 

Però no continuaren tots estos en les idees y conceptos del any passat perquè el 
alcalde, que era Bernat Tormo, y el regidor menor Vicent Tormo de Nadal conegueren 
la, pàg. 125 

Y el dia de la Asensió no pogué aver festa ni hora perquè no volgueren dar sera; y 
reparant el retor que la falta de funcions de la església, pàg. 129 

La festa de S. Jaume titular y estava aplicada a la obra des de son principi, perquè 
sent en la realitat una contribució religosa y piadosa que els antics dispongueren per a 
poder, pàg. 130 

La cúria, la de limosnes, prohibint fer-les encara per a la obra sens llicència sua 
perquè així proceden de dret, y la de suministrar-li la asistència de la sera per a, pàg. 
130 

La contraria del Roser en este any si el retor no haguera aplicat promte el remei 
perquè dispongueren els mateixos dominans pregó públic ab tambor per los cantons, 
manant de orde del alcalde, pàg. 131 

La cesió del molí si el retor no haguera segut constant en defensar-la este any, 
perquè vista per los dominans la execució del moliner per despach de la Audiència, 
avent-los éste, pàg. 131 

De un despach a atre passava molt tems perquè no solicitaven la causa el retor y 
regidors en primer, ans es donava tems per a, pàg. 137 
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Promogué mil escuses al entrego de les portes, però al fin se entregaren, perquè 
estava capitulat es devia donar avís al retor que es mantenia en València de estar fet, 
pàg. 142 

Lo piso y paviment de la primer obra, es reduí el presbiteri a sols tres grades perquè 
no havia lloc per a tarima y en falta de ésta era més propi y conforme, pàg. 147 

Protestà la paga en favor del poble en virtud de dita cesió y sentència, y perquè es 
resistien els regidors, a qui fea costat el notari, protestà contra éstos el síndic Blai, pàg. 
148 

Tota de pedra picada perquè sent la porta més freqüentada y casi la única en ivern, 
perquè la molèstia del tems no permitix uberta la principal, no sent de pedra 
ocasionaria destruir-se, pàg. 149 

La capella de la entrada, oberta de la plaça, paregué pavimentar-la tota de pedra 
picada perquè sent la porta més freqüentada y casi la única en ivern, perquè la 
molèstia del tems, pàg. 149 

Per a este juí, en el qual no es tractà del dret de sepultura, etc. [...] perquè no era el 
cas, sols se exposa la idea de reduir lo interior de la capella, pàg. 150 

Alguns han sigut de parer es llevara del tot el segon coset de dita capella, perquè a 
més de imperfecció que causa fora a la porta de la església, dins és molt, pàg. 151 

Dins és molt major, si no es renova del tot ya per chato, ya perquè no està al mig de 
la capella, però no està encara determinat asta que pràcticament la, pàg. 151 

Adelantà este any el fuster, y no pogué adelantar-se més la faena de la església 
perquè avia de pagar-se lo que es devia als mestres per les faenes y millores de, pàg. 
153 

Faena errada que, de presició, avia de desfer-se y derrocar-se asta la cornisa 
exclusive, perquè asta les pedres estaven errades y sens la proporció que demanava la 
planta, atenent que este, pàg. 155 

Ni encara condensar-se si Pere Pau Ortiz no continuava en lo ministeri de clavari 
fabriquer, perquè tenint adelantada una bona porció de propis, havent de pagar-se li, 
no avia medis este, pàg. 155 

Necesitat de renovar-se no sols per la mala distribució de les obres velles, sí perquè 
estés arribaren ja a estat de estar perilloses y es dilatava esperant primer el desempeño 
de, pàg. 156 

Dilatava esperant primer el desempeño de la obra de la església y bastant provisió 
de materials, perquè són tot una mateixa administració, pués és la cassa parroquial 
part de la església, era deguda, pàg. 156 

Adelantava la faena el pedrapiquer, segons lo tratat al principi. Y sabut que la causa 
era perquè no se li donava més diner, persuadint-se sens ducte se li deuria alguna paga 
ja, pàg. 156 

Lo atre Alferis, y està evitada tota secta y rezel si és sortejat primer o segon, perquè 
fen-se en un acte es publicara per a capità el major dels dos y el, pàg. 164 

Aumentava el dolor o la ira, així ho declaraven alguns, però no es nomenava 
persona particular, perquè ningú es mostrava, però podien usar al disimulo de les 
mans. Lo cert és que el, pàg. 165 
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Favor de Déu el haver-se pogut lliurar. No pogué fer-se este any dita festa perquè a 
més de ser bastant estèril de collites, es rompé la una mola del molí, pàg. 165 

De san Blay, seguín-se els capítols dispostos lo any de 1762, continuats en este 
llibre, perquè en lo any passat sobraren vint lliures, lo demés se ha pagat de les sobres, 
pàg. 167 

Colocada la Sª Immage en lo crusero de la part de la epístola durant esta obra 
perquè avia de renovar-se també el techo del nincho agraviat de una gotera, y en lo, 
pàg. 171 

Entonses a càrrec del que nomenaven baciner, ara es diu clavari, de les limosnes 
que replegava, perquè és molt antiga, al paréixer de la primera fundació de la església, 
la devoció y altar, pàg. 180 

És contrària a ells, ni a esta pràctica supra continuada, ans bé la confirma 
sancerament, perquè es així que el retor en les dobles sols per la personal té porció 
doble añadint, pàg. 184 

Los dies de la sua ausència, fet càrrec de les que ha de celebrar pro populo, perquè 
esta acció y autoritat la tenia el retor ans de la fundació dels benifets, pàg. 185 

En este terme els terratinents de Bèlgida es neguen a pagar de garrofes perquè 
segons al·leguen en lo dita vila no y-a delme de garrofes, pàg. 188 

Feta la capella no faltà contradicció als confrares en la sepultura que feren dins de 
ella, perquè els Solers, família antiga y visible en este poble, pretengué el dret de 
sepultura inmediata al, pàg. 189 

y Se li fa allí el càrrec dels sensals, limosnes y rentes de la fàbrica, perquè sols açò 
tenia a son conte, y administració el dit fabriquer, pàg. 193 

No fonch menester veure éste llibres ni pendre declaració del retor ni fabriquer ni de 
atre, perquè els mateixos alcalde, regidors y síndic li confesaren la veritat, els declarà 
lo mal que obraven, pàg. 214 

Dient en son memorial que la Iglésia no avia cumplit en lo manat per lo Consell, 
perquè realment no tenia títol algú per a dita renta del molí, pàg. 215 

No fonch practicable dins lo mes manifestar en la Intendència este títol de la 
Església perquè el establiment que tenia estava presentat en los autos de la Audiència 
sentènciats en lo any, pàg. 215 

Un cab desgavellat, èmulo de la església, que no aprovaria els capítols tan 
favorables al comú, perquè no eren discurrits per ell ni els alcansa sa ignorància, que 
així es veu la pràctica, pàg. 216 

Per convenient arribar a mà del Sr. Intendent la representació del retor que 
acompañava, sens ducte perquè el superior avia de reconéixer patent el engany del 
embargo últim manat fer en octubre del, pàg. 217 

 

99 per a que 
En la visita del 1633 es llig mandato per a que esta Parròquia faça cada any festa a 

dit Sant Apòstol Titular, y per a poder, pàg. 37 

La que es contemplava afigida molt después però bastant antiga per a que es 
concepturara per lo meñs als últims de sigle quinse que el campanar no es, pàg. 38 
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Però a mi em paregué propi fer entrada en lo llibre de estos drets y gastos per a que 
millor consten y en lo títol de visita es cita en descàrrec el llibre de, pàg. 41 

A la sala del Ajuntament del poble, y dins allí en capítol manaren ensendre candela 
per a que es remataren les dites en apagar-se esta, y quedara la obra per conte de, pàg. 
46 

Que costaria segons el parer y informació de algunes persones de València a qui 
avien amostrat, per a que aprovassen la planta. No faltava ya altra cosa, sinó que es 
rebera el acte per, pàg. 47 

Jusep Tormo, mestre de la vila de Ontinyent per conte de qui avia quedat la obra, 
per a que este acudís a dita sala y portara les firmes necessàries segons estava 
convocat, pàg. 49 

Dispost el solar per a poder los mestres plantegar la obra nova, y señalar els 
fonamens per a que obrint-los en bona forma es poguera comensar el edifici. En lo dia 
nou del, pàg. 53 

Que ell derramaria aigua abundant de fortalea y gràcia que podreu repartir a tots 
los feligresos per a que tots beguen y es fortifiquen per a pasar avant, y adelantar lo 
que tenen comensat", pàg. 54 

De mars a hora proporsionada es féu señal en les campanes tocan-les totes al bol 
per a que acudira el poble a la funsió de la primer pedra, y después de congregats en, 
pàg. 54 

Chic asta el major, y juntament bastant concurs de forasters, que dels pobles 
circumvehins avien acudit per a que fóra més complida esta festa. Entrada ya la 
processó dins lo puesto de la obra, pàg. 55 

Sa casa, tractaren cuidadosos de rehedificar el Temple. Convocaren per a assò a tot 
lo Poble, per a que tots estagueren presens al temps de moure’s la obra, y fonch tanta 
la alegria, pàg. 55 

Una vara, y tocant en ella una pedra va nàixer una font tan gran que bastà per a que 
tots begueren y remediaren del tot aquella necessitat (Num. 20. v. ]) cumque elevasset 
Moyses, pàg. 57 

Permitia la fortalea necessària a les parets podia mol bé aixamplar el trànsit de les 
capelles, per a que es vinguera a formar com a claustral tota la església, lo que seria 
molt del, pàg. 60 

Acceptada la elecció de elets donant-los el títol de celadors o Sobrestans de la obra, 
per a que cada ú de ells tinguera a son càrrec el cuidar y provir la obra de, pàg. 60 

Deixaren cada ú aquella cantitat que segons les forses y devoció poguera per a que 
en esta ajuda al depòsit no parara la obra, y s’adelantara y concluirà en, pàg. 63 

Sent tot obra de la mà poderosa de Déu, era necessari el fervor en este any, per a 
que siquiera en ell se li donaren a nostre Senyor les gràcies de un benefici entre, pàg. 
67 

Un benefici entre atres molt singular, que féu este any nostre senyor a tots, sens 
ducte per a que poguérem acabar la obra, que de atre modo haguera segut el acabar-la 
y encara, pàg. 67 

Cada ú per a limosna de la obra y per ells que quedaren lliures de tots, per a que 
agrïts los amos donaren majors limosnes; per sert que tot asò pot la virtud de, pàg. 68 
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Poden veure en los contes del mateix; donaven tots lliberals de lo que els donava 
Déu per a que es fera la Església, coneixien ben patent la asistència del Senyor que dia 
el mateix, pàg. 69 

La forsa del aire li féu saltar ben avant les teules que tenia calsades en argamassa, 
per a que en assò es vera milacre ben gran el mantindre’s sens caure, però si és, pàg. 
70 

Estava este prevengut, en unes barres de ferro que fan graella per a que estiga el 
peu fort i ben segur; y al punt que estagué clavada es voltejaren, pàg. 71 

Són de obligació del Comú, y la festa de S. Anna que és de particular per a que 
juntant-se estes entonses fóra major la solemnitat. No puc deixar de advertir per a, pàg. 
73 

Luego acabada esta funció es boltegaren les campanes, senyal per a que acudiren a 
la traslació del SS. Sacrament, la qual se ordenà eixint N. Sr. de, pàg. 76 

A tots los Príncips de les tribus y capitans y caps de les famílies y cases, per a que 
ab la asistència de tots ells fóra major lo concurs del poble y dels forasters, pàg. 77 

Oferí al Sr. tots los tesors y treballs que avia ell empleat en edificar-li cassa per a 
que li servira de habitació per a sempre, pàg. 77 

La Colegial de Sen Phelip, ans Xàtiva, per subdiaca, els dos fills de este poble, y per 
a que esta primer Missa es celebrara y cantara ab major solemnitat asistiren també ab 
ses capes, pàg. 78 

Puesto lo Ss. Sacrament es quallà tot ell de àngels, que tot avia de estar ple per a 
que li feren cort al mateix Rey de cel y terra, que se estava allí patent, pàg. 78 

Convidà y convocà a tot lo poble en una plàtica que féu al peu del altar per a que 
tots este dia confessaren y combregaren, persuadint que se aguardaren los més a 
combregar en, pàg. 79 

En la processó davant de Nostre Senyor. Quatre parades es feren en los quatre 
carrers principals per a que la música cantara sos villansicos que portava de prevenció 
apropiats per a esta festa y, pàg. 81 

Féu quinta y última parada en la Plaça ans de entrar Nostre Senyor en la església, 
per a que la soldadesca fera son últim y major obsequi a Christo Sr. Nostre 
Sacramentat, que fonch, pàg. 81 

Per cert, fonch tan asistida casi com la del dia antecedent, y es feren també parades 
per a que cantàs la música sos villansicos a honra de la Mare de Déu. TERCER DIA. 
INFRA, pàg. 82 

La festa principal de este ministeri de N.S_a que acostuma fer cada any Francisco 
Martínes, per a que foren més solemnes les festes de la nova església. En este dia y en 
los, pàg. 82 

La Pèrcia, patrons que són primers de aqueste poble, y fonch allargada de son dia 
propi per a que ajudara a la solemnitat major de estes festes. Tenia-la este any a son 
càrrec, pàg. 83 

Encara que de elles no es serveix lo senyor, a voltes és menester donar-les lloc per a 
que accedixquen en atre tems a lo espiritual y Servixca per a desempalagar, perquè 
molt luego, pàg. 84 
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En lo gust y sabor de aquella fruita vedada a tots nos estregà el paladar; y per a que 
este fastig en nosatros los Christians, no passe a lo que arribà en los jodios, pàg. 84 

En tota forma junt a la sala y al carreró y tancà al peu del campanar per a que sols 
en la plaça y part del carrer major es corregueren. No hagué desgràcia especial, pàg. 
84 

En la campana major a les quatre hores, lo que avertiren als que no estaven presens 
per a que tots acudiren. Y en efecte, de vesprada a la hora senyalada, dida la campana 
major, pàg. 85 

Batiste Ferri de Agustí pèrit en esta maniobra y en les partides del terme de Bellús 
per a que elegira el dia següent el forn que podria fer-se millor y més fàcilment, qui, 
pàg. 85 

El campanar que de necessitat devia rehedificar-se per a la proporció de la església; 
y per a que així es determinara de consentiment de tots els convocà des de entonces a 
junta general, pàg. 85 

De un modo y atre, segons lo ya referit. Y en seguida es repartiren los vots per a que 
cada ú votara secretament y en llibertad lo que volguera; y avent-los replegat lo, pàg. 
91 

Recado al retor que porta Pasqual Juan, regidor segon, demanant-li convocara a 
junta de parròquia per a que en la església es propasara y votara esta nova idea de la 
obra. Podia el, pàg. 92 

Ninguna substància de la acusació, paregué remitir-lo al Sr. Deà de Sen Phelip, ab 
comisió per a que, cridats el retor y oficials, els sosegara y declarara en dret lo que era 
de, pàg. 94 

Y així, valent-se dels mateixos promotors, tirà a embregar al retor en los jurats per a 
que no es proseguira la obra. Imbuiren que no era obligació del comú y era càrrega, 
pàg. 94 

A la obra capitulada y se esperava acabada de desterrar la espésie y desenganyats 
los ànimos per a que es condensara sens disgust de estos encara que tan pocs. ANY 
1739 Ans de comensar, pàg. 97 

Acudiren y celebraren juntament en los veïns. També es despararen molts trons de 
arcabusos y escopetes per a que tot ajudara y fóra major y més publicada la festa. 
Comensada ya la obra y, pàg. 102 

A tot lo poble la notícia, però el alcalde manà posar guardies al siti del campanar 
per a que ningú se acostara asta que vinguera el notari que féu cridar de la Olleria, 
qui, pàg. 103 

Del seu herari o tesor allargà una gran porsió als judios y donà llicència per a que 
rehedificassen el temple de Jerusalem. Acudiren, en este cas, de totes províncies los 
judios, molt, pàg. 104 

Demanà procura del ajuntament quan ya estava algo adelantada la causa, alguns 
discurriren que per a que tinguera més bulto, o per a que no multaren la intentona dels 
promotors particulars. Es, pàg. 111 

Ya estava algo adelantada la causa, alguns discurriren que per a que tinguera més 
bulto, o per a que no multaren la intentona dels promotors particulars. Es negaren a fer 
procura el alcalde y, pàg. 111 
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Que el referiren al retor dits oficials, eren estos encara els del any antecedent, y 
bastà per a que es coneguera la simplea, i no se extrañe la sua pusilanimitat en 
mampendre la millora, pàg. 111 

Deixant sens satisfacció o vindicta el agravi de la església, y soltant atra volta al 
llop per a que puga dañar, buscant ocasió acomodada. De esta falta de justícia y 
consells tan ignorans són, pàg. 114 

Ajudad la missa y estava ben admirat de les estelles de fusta i dels almaris uberts, 
per a que reconeguera la causa, que al instant reconegué y trobà la falta de la creu y, 
pàg. 116 

Falta de la creu y ensenser, de què avisà al poble que donaren avís al alcalde per a 
que es buscara y reparara este dany. I en seguida, reconeguda tota la secrestia y 
església, pàg. 116 

Y al punt es determinà celebrar missa per ells, per a que Déu los convertirà a la 
restitució y en desagravi de un agravi y pecat tan, pàg. 117 

La capella de Sent Ana, y el escolanet, que no quedaven atres en la església, y per a 
que no se entenga seria el sucés alguna por fantàstica es sentí el terremot en tota, pàg. 
119 

Dos religosos capuchas y un observant dels que avien asistit al enterro per a 
confesar, y per a que tots en més llibertat es confesaran de propósit no anà a la 
església asta la, pàg. 119 

Persones pies, com en lo cas de Eliodoro a lo menys después de sosdit el furt, per a 
que Déu descubrirà y reintegrara a la església de este dany. però com era castic de, 
pàg. 121 

Aïnes necessàries. ANY 1746 Resolgueren los regidors del any antecedent, Miquel 
Belvis y Pere Pau Ortiz per a que la obra poguera adelantar-se y en cumpliment de la 
obligació contraguda per lo comú, pàg. 123 

Lo campanar sens racó, y enfront de este el baptisterio y se ha dispost dit arch per a 
que fàcilment puga después fer-se y sense molt cost, quant estigueren els èmulos o del, 
pàg. 126 

Valén-se de medis tan impropis sens veritat, tot ficcions que degué permetre Déu 
Nostre Senyor per a que per esta es conegueren les demés ficcions y taches imputades a 
retor, fàbrica y fabriquer, pàg. 131 

A Utiel, encarregant segons se dia, el adelantament de portes y que foren bones en 
extrem, per a que se asegurara acceptar-les (si anyadí algo de propis al ajust en este 
cas se, pàg. 135 

Quant los donara el retor y jurats administradors a fi de trinchar les partides que 
convinguera per a que tot quedàs en quietud, però com la obstinació era creixcuda més 
per ignorància que atra, pàg. 135 

En justícia a on los convinguera, y així pogueren conservar els perturbadors esta 
llavor de discòrdia per a que al fi no tinguera el efecte desigat el treball y gasto de este 
compromís que, pàg. 135 

Tems perquè no solicitaven la causa el retor y regidors en primer, ans es donava 
tems per a que algun ab consell el desengañara y es pogueren evitar costes i 
dicensions, però se experimenta, pàg. 137 
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Atropellar en comisió per a eixecutar-la se’ls donà tems el que la llei permet per a 
que feren el pago, y fet en València tingué la església la mateixa utilitat y en, pàg. 139 

Conservar una antigalla tan honrosa. Però sens ducte fonch permisió de Nostre 
Senyor y encara providència, per a que es mudara la capella de comunió a petició dels 
mateixos que podien sentir-se pués, pàg. 145 

La mutació de capella de comunió de Senta Anna en la de sant Domingo, per a que 
conste a tot tems i no puga tribuir-se a culpa del retor y regidors, pàg. 145 

Es determinà per a la millor proporció que en lo crusero, col·lateral es fera atra 
sepultura per a que formara crusero perfet la pedra picada del piso. Esta sepultura 
avien de fer els hereus, pàg. 147 

Sols se millorà en la boca y tapa, cada una de dos pedres per a que en cas de 
soterrar-se algú en ataüt, que sol sosoir moltes voltes, en cada, pàg. 149 

Açò significa el terme demoler, que usà en la petició y encara significa derrocarla, 
per a que no siga més capella—, al·legà tenir dret de sepultura en dita capella, ser 
patró juntament, pàg. 149 

Es donaren a Manuel Roses de Benisoda, campaner, per a que fera anelles per a els 
calaixos nous de la secrestia que guarní y adelantà este, pàg. 153 

Que era donar raó de esta determinació al comú de casa en casa, per a que a més 
del consentiment, cada ú oferira alguna cantitat per a este gasto; es figuraren, pàg. 159 

En la iglesia y una míssa que es cantà al Santíssim Christo de la Paciència, per a 
que no haguera desgràcia en faena tan perillosa, estant sempre patent y en rogativa la 
Santíssima, pàg. 163 

Nugada al bastiment; y fonch providència de Déu misericordiós advertir tallades les 
nugases, per a que es remediara el perill tan conegut en què estaven de caure y fer-se 
trosos, pàg. 165 

Sols molta llibertat de parlar, y que no sols havia pagat bé, sí que havia adelantat 
per a que el gasto de la mola no fera falta a adelantar el campanar, determinaren dits 
administradors, pàg. 166 

Està benida y es podrà fer la bendició quant vinga ocasió de qui tinga facultat. Y per 
a que es sàpia per menut lo gastat en ella, y el fondo de a on se, pàg. 168 

Cumpliment de lo que oferien cumplir, y ab obligació de dotar la Iglésia en 
celebració annual. Per a que esta millora de capella es fera més presto y en millor 
proporció determinaren el retor, pàg. 169 

Feren gratis lo retor y beneficiat; y este dia que era dimats de Carnistoltes quedà 
destinat per a que dits parens feren cada any dita festa al Ss. Christo asta que de comú 
entre, pàg. 170 

No hagué festa, sols missa resada patent lo Ss. Sacrament, lo que paregué 
convenient per a que la falta avivara més el desig y la devoció. En lo any 1767 el 
Ajuntament, pàg. 179 

Desocupat de faenes y dia en què sosoí lo any 1745 lo robo de la església, per a que 
ella fora desagravi de sacrilegi tan gran y dels peccats per los quals permití nostre, 
pàg. 182 
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Item que en tots los anys següens se observe lo determinat per a que avent sobrant 
en lo depòsit es puga dispondre lo que falta de adorno a la, pàg. 182 

En la visita de 1758 es representà al Sr. Visitador per a que la reduira, ignorant els 
representaras que sent dret del retor no està en poder de, pàg. 185 

Perennis en los primers dumenges y atres festes repartides en los devots confrares 
les 24 hores per a que en cada una haguera ocupat en les alabanses de la Mare de Déu. 
Esta bona, pàg. 189 

Enfront del dit altar y capella del Roser per a que siga detinguda y coneguda. Lo 
retaule antic té pintada a la mare de Déu del, pàg. 190 

Si la té depositada en lo depòsit de la fàbrica per a que així conste quedar higuals y 
difinits los seus contes. Y per a que tingam a, pàg. 194 

Per a que així conste quedar higuals y difinits los seus contes. Y per a que tingam a 
mà assí en este llibre tots los ítems de rentes y limosnes que, pàg. 194 

Quant se mane o convinga al bé de la Església y per a que més cumplidament estiga 
remediada esta falta que ha segut el principi de la perdició de, pàg. 195 

Racional corrent y son de aniversaris, de dobles, de hores y de misses resades, no 
sols per a que señalen de cada ítem la sua renta, mes en què cau y folio a on, pàg. 195 

Mes en què cau y folio a on consta la entrada y justificació, si també per a que en 
una suma es tinga a mà fàcilment el número total de la celebració de, pàg. 195 

Que extén dóna notícia de son paradero el cartapaci o quadern de calendaris antics 
y moderns, per a que fàcilment puguen encontrar-se y traure còpies que convinguen y 
falten en la església, y, pàg. 196 

Les faltes y que milloren la justificació de tots, continuant també los que entraren en 
seguida, per a que es concerve y creixca de cada dia el cult de Déu y benefici de les, 
pàg. 198 

La desobediència segon volta al Sr. Intendent y este donà comició al Governador de 
S. Felip per a que enviara persona de satisfacció a descubrir la veritat, prenint 
declaració als regidors y a qui, pàg. 214 

En seguida es féu lo arrendament de la carrereta en favor de la fàbrica per a que el 
comisari avisat de estar fet o notificara el governador al Intendent, y quedà definida, 
pàg. 214 

La Audiència còpia autèntica de el establiment del molí y sentència en favor de la 
fàbrica per a que constara en este archiu, y esta còpia es presentà al Sr. Intendent ab lo 
memorial, pàg. 215 

Al memorial pie de mentires posat per dit Bernat y compañeros, sols faltà que els 
multara per a que atra vegada no se atreviren a representar a Tribunal Superior sens 
veritat, y en memorials, pàg. 215 

Que dins un mes la Església fassa ostensió del títol de son dret en la Intendència per 
a que allí conste esta distribució y sens ducte per a asegurar el càrrec de cada any, 
pàg. 215 

Era necessari el fer-se inventari y justipreu de les aïnes del molí per a que concluït 
el quatreni pagara el moliner si avia menyscapte o cobrara de la administració si, pàg. 
216 
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Que dit Sr. Intendent envià a esta junta de propis per a que informaren. El informe 
treballà Juan Vidal, notari (los demés de la junta són tots llauradors, pàg. 217 

Però este avent rebut dit informe que li envià el Sr. Intendent per a que el satisfera ó 
cumplí puntualment declarant la veritat y lo que tenia de fixió dit, pàg. 218 
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Francesc FLOS I CALCAT -  1896 Geografia de Catalunya ab las 
definicions pròpies de las tres parts ab que 's divideix la Geografia en 

general, pera servir de text en las escolas de Catalunya, y ahont se parli la 
llengua catalana, y útil pera.ls excursionistas, viatjants de comerç, etc., per 
Francisco Flos y Calcat. Obra ilustrada ab varis dibuixos del mateix autor y 

aprobada per l' Autoritat Eclesiàstica, Barcelona 1896, Establiment 
Tipogràfich, Casanova, 13. 

 

Ocurrències valorades en aquest text: 

per a  107 per a que 2   

per+inf. causal 6 per+inf. final 1 per+inf. de dest. 4 

per què relatiu A.nom. o per què relatiu A.orac. 1 per què interrog. dir. 0 

perquè causal 11 perquè final 0 perquè substantiu 0 

per + rel.comp. 2 per tant 9 per altres valors 364 

Conté 107 ocurrències de  pera amb diferents funcions.  

 1  cas introduint un circumstancial de temps: 

Un estany de recreu, bonas fondas y moltas torras y xalets pera la temporada d'estiu, 
pàg. 163 

 2 introduint un circumstancial de lloc: 

Camp de Tarragona y 'l Priorat, y del qual se n' embarcan grans cantitats pera 
América y altres punts del extranjer, pàg. 70 

Se ‘n exportan en gran cantitat pera diferents punts d' América, pàg. 106 

 6 introduint un benefactiu: 

Majorment pera totas aquellas personas que llastimosament haguessen passat lo 
temps de sa infantesa en una escola, com per desgracia n' hi han, que poca importancia 
ó escassa preferencia 's dona, pàg. 6 

Quan en temps de Carles III se comensaren a obrir pera 'ls catalans los ports d' 
América, pàg. 76 

Los del Parch, que, ademés ab sos jardins. son una maravella y bon lloch d'esbarjo 
pera ‘ls barcelonins, pàg. 101 

Tè Ateneu, y edificis pera Societats, alguns d' ells montats ab tal luxo y comoditats 
que no desdiuhen dels de las grans capitals, pàg. 110 

Té de notable la famosa montanya de sal que constituheix un bon comers pera la 
població, pàg. 114 

A la dreta del riu tè 'l frondós passeig de la Devesa, punt de bon esbarjo pera ‘ls 
geronins durant l'estiu, pàg. 157 

 48 introduint un complement nominal de destinació: 

Tenint en compte la conclusió que 'n 1888 se vota en lo Congrés Nacional de 
Mestres, de que als noys es de rigor ensenyarlos en sa llengua materna pera son millor 
aprofitament, pàg. 5 
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Portats, donchs, per l'amor sant que sentim per la nostra Catalunya y a fi de 
procurar, si bé ab flacas forsas, pera son avens moral é intclectual, hem cuitat en 
publicar la present Geografía, pàg. 6 

Fent cada hú per sa part tot lo que possible sía pera 'l perfeccionament de la 
ensenyansa, pàg. 6 

¿Qué s' emplea pera la ensenyansa de la Geografia?, pàg. 7 

-Molta sabiesa, unida á las qualitats de possehir bona prudencia y justicia pera tots 
los actes, pàg. 24 

-La associació de varias nacions ó estats pera concertar lo més convenient als seus 
interessos generals ó sia pera sa mútua protecció en tots los cassos, pàg. 25 

Després un Cos de Carrabiners, pera la vigilància en las defraudacions d' Hisenda ó 
sia pe ’l contrabando, pàg. 38 

¿Ab qué compta Catalunya pera l'adoració del culto?, pàg. 39 

S’ aprofitan de sas aiguas pera regar y pera la forsa motriu, pàg. 44 

Ademés, es de sobras observat, que pera 'ls negocis particulars entre la gent 
catalana, sols s' anomenan las comarcas y may los districtes ni caps de partit, pàg. 49 

Sols ellas podrían costejar los gastos que ocasionarian los trevalls d'una Comissió 
técnica, apte pera la investigació de las limitacions baix lo punt, pàg. 49 

Hem cregut convenient començar aixís tan interessant estudi, en que sia pera 
satisfacció dels que ho desitjin, encare que vagament, pàg. 50 

Hi ha que subdividirla en quatre períodos, pera més claretat, que son, 63, pàg.  

Se n' extrauhen marbres y pórfits d' exelent qualitat que s' emplean profitosament 
pera la esculptura, pàg. 68 

Aixís com també plantas de forratje, que abuudan en las comarcas del N, y d' altras 
que s' utilisan pera la industria y la medicina, pàg. 71 

-Lo génit actiu y trevallador de la gent del país, son caracter de iniciativa y son 
temperament sóbri, qualitats importants pera 'l progrés de totas las fonts de producció, 
pàg. 73 

Ha tret forsas de flaquesa pera multiplicar sa iniciativa y sa activitat, y travallant 
día y nit sens descans pera 'l cos, ni esbarjo pera l'esperit, ha lograt sostenir en las 
pitjors condicions, pàg. 74 

Ha tret forsas de flaquesa pera multiplicar sa iniciativa y sa activitat, y travallant 
día y nit sens descans pera 'l cos, ni esbarjo pera l'esperit, ha lograt sostenir en las 
pitjors condicions, pàg. 74 

Com son grans tallers de fundició y caldereria, aixis com establiments de. 
construcció y montatje pera la maquinaria y edificació, pàg. 75 

Tallers de tipografia, de fotografia, de zincografia y de productes pera tota mena de 
impresions, pàg. 75 

L'afició y aplituts que 'n tots temps han demostrat los catalans pera las cosas de mar, 
pàg. 76 

Recàrrech qu' equivalía pera la industria marítima á una protecció semblant á la 
que disfrutan las industrias dc terra ab los drets d'importació, pàg. 77 
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-Pera la primera ensenyansa compta cada provincia ab una Escola Normal de 
Meslres, pàg. 78 

Pera l'estudi de carreras especials compta Barcelona ab Escola de Nautica, 
d'Arquitectura, d' Enginyers.., pàg. 78 

En la llengua resideix lo signe especial y característich que li dona fesomía propia y 
natural pera totas sas manifestacions, pàg. 80 

-Se creu, donchs, necessaria, la descentralisació a Espanya pera la vida més 
sanitosa de las regions?, pàg. 89 

Padrían protegirse mútuament en tots los cassos, haventhi un Gobern central 
exclusivament pera ‘ls interessos generals de totas ellas format per elements de cada 
regió y en aquestas un Poder regional pera ‘l gobern y administració del’s seus 
interessos particulars y, pàg. 89 

Padrían protegirse mútuament en tots los cassos, haventhi un Gobern central 
exclusivament pera ‘ls interessos generals de totas ellas format per elements de cada 
regió y en aquestas un Poder regional pera ‘l gobern y administració del’s seus 
interessos particulars y, pàg. 89 

Malgrat lo deber que tindría d' enmotl1arse als usos y costums nostras, al contrari, 
se 'n befa, com pera més escarni y vergonya, pàg. 91 

La real ordre militar y religiosa de la Verge de la Mercé pera la redempció de 
captius, pàg. 94 

1227.- Jaume I estableix una lley pera la protecció de la marina, pàg. 94 

1257.-. Barcelona tè en aquesta fetxa, ab tot son vigor, lo funcionament de las 
Corporacions gràficas; tant, que en lo Consell municipal eran 85 las plassas 
reservadas pera ‘ls artesans, pàg. 95 

1833.- Barcelona construheix la primera fabrica d'Espanya pera emplear lo vapor 
pera la forsa motriu, pàg. 96 

1838.-Igual gloria li correspón tàmbé per ésser la primera en construhir maquinas 
de vapor pera la industria, pàg. 97 

1859.--Catalunya tè la gloria de que un de sos fills, anomenat Monturiol, hagi 
inventat un barco peix pera la navegació submarina, pàg. 97 

Un bèn organisat Cos de Bombers pera ‘ls cassos d'incendi, pàg. 102 

Son varias las que hi han establertas pera la propagació y desenrotllo de las 
ciencias, pàg. 103 

Las demés industrias son d' aiguardents, de filats, de paper, de pastas pera sopa, 
pàg. 106 

S’ hi puja ab cotxe desde la estació del ferrocarril, y constituheix un lloch molt 
deliciós pera lo que s’ hi fan moltas foradas, pàg. 115 

Es població important per sa agricultura y té la elaboració del vi escumós cunegut 
per Champagne, pera lo qual te montada sa fabricació especial que rivalisa ab la del 
extranger, pàg. 118 
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Tè asteller pera la construcció de barcas pescadoras, un bon Col·legi preparatori 
pera la carrera de nautica y fabricació de filats, teixits y altres industrias Vilassar de 
Mar, pàg. 118 

Tè una bona carretera pera sa comunicació desde Sabadell. Posseheix una bonica 
Iglesia Parroquial, un bon edifici pera escolas y alguna fabrica important, pàg.  

Tè una bona carretera pera sa comunicació desde Sabadell. Posseheix una bonica 
Iglesia Parroquial, un bon edifici pera escolas y alguna fabrica important, pàg.  

Sa industria es important per lo que toca a la fabricació de curtits, pastas pera sopa, 
teixits, pàg. 141 

Elabora los renomenats turrons de mel, sa agricultura es bastant important, aixís 
com també ho es la cria de moltons pera 'ls mercats, pàg. 144 

Sa agricultura molt regular y sa industria figura en. la fabricació de teixits, paper, 
curtits, xocolate y pastas pera sopa, pàg. 160 

Es port habilitat pera ‘l comers de cabotatje, pàg. 160 

Geografia de Catalunya, pera l' ús de las escolas y d'utilitat pera 'ls excursionistas y 
viatjants de comers, contratapa 

 

39 introduint un infinitiu de destinació: 

GEOGRAFIA DE CATALUNYA Ab las definicions pròpies de las tres parts ab què 
es divideix la Geografia en general, pera servir de text en las escolas de Catalunya, 
portada 

Me donaren son respectable parer pera dur à terme la composició de la present 
obreta, pàg. 2 

Un cop aquí arribat, lo camí será sempre més aplanat pera entrar comparativament 
en el estudi de las demés regions peninsulars, pàg. 4 

¿Quínas son las paraulas que se emplean pera determinar la situació de un país?, 
pàg. 8 

¿Quín medi hi ha pera determinar los quatre punts cardinals?, pàg. 8 

Serveix pera determinar la distancia kilométrica que hi ha de un punt al altre, pàg. 
11 

Coll y portell. -Coll, es lo camí més curt pera passar de una banda al altra de 
montanya ó sia 'l pas entre dos turons, y portell, es quan dit pas ó coll es molt estret, 
pàg. 14 

Port. -Es una badia que s' habilita pera refugi ó resguart de las embarcacions, pàg. 
16 

Canal. -Es, com si diguéssem, un riu artificial. N'hi han de terrestres y de marítims: 
los terrestres son fets aprofitant las aiguas de un riu pera regar los camps vorers per 
ahont circula; los marítims serveixen pera fer més rapida la navegació d’ un mar al 
altre, pàg. 16 

Canal. -Es, com si diguéssem, un riu artificial. N'hi han de terrestres y de marítims: 
los terrestres son fets aprofitant las aiguas de un riu pera regar los camps vorers per 
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ahont circula; los marítims serveixen pera fer més rapida la navegació d’ un mar al 
altre, pàg. 16 

¿Quins son los instruments que serveixen pera apreciar los diferents estats de la 
atmósfera?, pàg. 17 

Poble. -Es un lloch que té un nombre de vehins prou gran pera tenir sa autoritat 
municipal, pàg. 23 

¿Qué 's necessita pera gobernar?, pàg. 24 

-La associació de varias nacions ó estats pera concertar lo més convenient als seus 
interessos generals ó sia pera sa mútua protecció en tots los cassos, pàg. 25 

¿Qué se entent per idioma? -S' entent per idioma lo llenguatje que ha arribat á la 
possessió de sa autonomia, distingintse aquet fet ab la consagració que reb per medi de 
sa literatura. ¿Qué es dialecte? -Es lo llenguatje que per sa deficiencia no te vida 
independent, sino que necessita del apoyo d’ altre idioma pera expresar las ideas y 
careix de literatura, pàg. 27 

Tot aixó fet per goberns castellans pera mermar un bon tros de territori á Catalunya, 
pàg. 32 

S’ aprofitan de sas aiguas pera regar y pera la forsa motriu, pàg. 44 

Per sa vocalisació, puig que compta ab tres vocals més que la castellana, y rica, per 
més que molts ho estranyin; ja que no li mancan paraulas propias pera expressar totas 
las idas ab verdadera propietat, pàg. 80 

Fundant en això 'l remcy més potent pera lograr la cultura del esperit y sas llibertats 
revindicadas, pàg. 80 

S’ extendran més y més de dia en día, com verdaders apostolats pera predicar la 
idea regeneradora de la nostra patria catalana, pàg. 82 

Las obras de caràcter retrospectiu (antich) que encare 's conservan en nostres arxius 
y musells pera reconéixer la fama de que gosavan nostres antcpassats com artistas de 
gran valua, pàg. 83 

Pera donar una idea encare que petita de la importància de dats monuments, pàg. 83 

A pesar de que las regions com Catalunya tingan vida propia y per tant aptes y 
bonas pera administrarse 'ls seus interessos, lo Gobern central las priva d'aquest dret, 
fentho ell de la manera que més li convé, pàg. 89 

D' aquest modo tindrian los cuidados y adops que ‘ls hi son més convenients pera 
créixer ab ufana, pàg. 89 

¿A qué vindria obligat, l'Estat espanyol pera compensar l' aument tributari de 
Catalunya?, pàg. 91 

Se verifican també moltas fontadas especialment per la classe menestrala y obrera 
com pera referse del fadigós trevall de la setmana, pàg. 93 

Que cap estranger puga péndrer carregament a Catalunya, mentres hi hagi barcos 
catalans pera aprofitarsen, pàg. 94 

1833.- Barcelona construheix la primera fabrica d'Espanya pera emplear lo vapor 
pera la forsa motriu, pàg. 96 
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L'origen de Barcelona es antiquíssim, creyentse que sa fundció data de l' época 
romana, y qu’ ls noms originaris de Barcelona foren Barcino, després Barcinona pera 
quedar com lo tením avuy, pàg. 99 

Res li manca pera satisfer tota classe d' exigencias en tots los rams de la activitat 
humana, pàg. 105 

Construcció de botas pera subvenir al gran trafech vinícol, pàg. 111 

Per Gandesa passa una bona carretera la que va envers Mora d' Ebro pera 
atrevessar lo riu y arribar fins a Tarragona, pàg. 132 

S’ ha utilisat pera quartel, pàg. 140 

¿Qué s' emplea pera facilitar l'estudi astronómich de la Terra?, pàg. 190 

Pera midar las latituts y en lo qual hi estan marcats los 360 graus en que 's divideix 
tot cercle, pàg. 191 

Pera determinar las llongituts ó sian las distancias entre un y altre país del globo, 
pàg. 192 

Lo meridia que s' adopta pera determinar una llongitut porta marcat la xifra cero, 
pàg. 192 

Pera determinar la distancia que hi ha d'un punt al equador, pàg. 194 

Un caball corrent escapat, fa 20 kilómetres per hora. Pera donar la volta al mon 
emplearia, donchs, un any y un més marxant dia y nit sens parar, pàg. 197 

 

 6  introduint un infinitiu impulsivofinal 
Cada població per poca importància que tinga, nombra un Ajuntament pera 

administrar purament los interessos locals, pàg. 37 

Esquilmant ab nombrosos tributs al interior y atenent casi sempre al criteri lliure-
cambista en sos tractes ab l'exterior pera abrumarla ab la competencia extrangera, 
pàg. 74 

Ha tret forsas de flaquesa pera multiplicar sa iniciativa y sa activitat, pàg. 74 

.-Es Barcelona la única ciutat d'Europa a la que acuden las principals potencias 
extrangeras pera provehirse del firmament propi de la época, com ho eran las ballestas 
y sagetas, pàg. 94 

Esta situada a la vora esquerra del riu Ter del qual utilisa sas aiguas pera 
assahonar sos camps y móurer algunas industrias, pàg. 112 

Se citan los caps de districte pera averiguar més aviat la situació dels pobles, pàg. 
119 

 3  casos de per a què interrogatiu 

¿Pera qué serveix l'Equador?, 190 

¿Pera qué serveixen los meridians?, 192 

¿Pera qué serveixen los paralels de latilut?, 194 

També: 
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2 de per a que final: 
 Pera que's tinga una idea de la gran importancia de1 comers, 76 

n' hi han prou ab lo que hem citat pera que cada hú se 'n fassi 'l complert carrech 
que 's mereix, 98 

 

400 ocurrències de per, de les quals 13 introduint un infinitiu: 

6 de per + infinitiu causal: 
Tenen un enfarfech d' ideas d'altres païssos, que, per ésser los més llunyans, may son 

tan necessaris, 6 

Queda convertit en golf que penetrant per l' Ampurda s'internava fins més enllà de 
Logronyo per haverse extés la illa del S. fins a trobar las terras cantabricas, 64 

Se 'n diu numilitich per haver viscut en ell los numilites (fòssils) anomenats 
vulgarment dinerets, 64 

Es notable, donchs, aquest monastir pe 'l recort histórich qu' enclou, puig qu' es 
conegut ab lo nom de «bressol de la independència de Catalunya» per ésser erigit en la 
época precisa que per aquell Compte fou guanyada, 84 

Igual gloria li correspón tàmbé per ésser la primera en construhir maquinas de 
vapor pera la industria, 97 

Lo retardar cada dia sa sortida uns 50 minuts (per ésser més detinguda sa marxa 
respecte de la rotació de la Terra) ja explica la causa, 201 

1 de per + infinitiu final: 
Los marinos, per orientarse, fan ús de un instrument de forma circular que s' 

anomena brúixola, 9 

6 per + infinitiu de destinació (4 expressant una acció posterior): 

Passar després al coneixement dels Estats més propers al nostre, per anar avansant 
progressivament fins al de totas las parts del mòn, 5 

D'aquells los detallats coneixements que'ls hi ensenyan, com los que més convenen 
per referirse a la terra de sas naturals afeccions, ahont resona arreu son idioma, 6 

Segueix un tros de curs fins a Mequinensa, ahont se junta ab lo Riu Ebro, seguint 
aquest riu fins a Fayó, prenent després lo curs del Riu Matarranya, per anar a trovar lo 
Riu Algas que serveix de divisoria, 32 

¿Qué pot dirse, per acabar, de Barcelona?, 105 

Coneguda en l'antigor per Aqüalata, després per Aygulada per acabar ab lo nom 
que avuy té, 110 

S'uneix ab Tortosa per medi de carretera, la que segueix aquésta en sentit oposat 
cap a Sant Carles de la Rápita per internarse á Valencia, 133 
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A més 

11 perquè causal 
No, perque 'ls enfonzaments s' han succehit en diferentas épocas, pàg. 19 

-No, senyor, perque essent aquesta qualitat obra de la naturalesa, sols Dèu pot 
esborraria, pàg. 23 

L’ idioma es considerat com lo signe distintiu per excelencia perque ell ve a ésser 
condensació de tots los elements constitutius de nacionalitat, pàg. 27 

S' ha cregut prudent escullir aquest meridià per duas circunstancias: primera, 
perque's refereix a un lloeh típieh de Catalunyna y segona, perque sols té de diferencia 
ab lo de Paris Oº.· 3’ al E. quan ab lo de Madrid ne te 5.° 31', pàg. 29 

Ho es verdaderament perque ellas obeheixen a una limitació natural fugint de 
senyals arbitrarias com ho son las adoptadas per provincias, pàg. 49 

Principalment los castellans nos han motejat de rudos, perque no gastém paraulas 
en va; egoístas, perque som económichs per lo que 'ns costa de guanyar; exclusivistas, 
perque 'ns acontentém y disfrutém ab lo qu' es purament nostre, pàg. 92 

Tal vegada perque ningú pot negar que Catalunya ha sigut la primera d'Espanya en 
allargar sa ma sempre caritativa, pàg. 92 

Qual diversió vè renyida ab la decencia, perque pugna contra 'l modo d'ésser de la 
nostra terra y dels nostres antepassats, pàg. 93 

No cal expressar los productes més predilectes de sa elaboració, perque sa 
importancia fabril é industrial de la que no cal expressar los productes més predilectes 
de sa elaboració, perque quasi ho son tots, pàg. 128 

1 perquè relatiu 
Y si bè estan avuy en estat de llastimosa ruïna per las diferentas revoltas y criminals 

atentats perque han passat tan sagrats llochs, poden visitarse encare y ferse carrcch de 
lo que eran realment en la época florida de la seva construcció, pàg. 84 

 

  

 

 

Vegeu també: 

Lo regionalisme esplicat (1895).djvu 
http://ca.wikisource.org/wiki/Fitxer:Lo_regionalisme_esplicat_%281895%29.djvu?p

age=2  
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Poema de mio Cid, edició de Colin Smith, 7ª ed, Càtedra, Madrid, 1981. 
29 por+inf.  66  para o variants (2 para, 61 pora i 4 por a):  
por + infinitiu causal 1 para introduint un circumstancial de lloc 35 
por + infinitiu impulsivofinal  13 para introduint un benefactiu: 7 
por + infinitiu de destinació i afins 14 para introduint un complement nominal de destinació:  17 
por + infinitiu d’acció no feta 1 para introduint un infinitiu de destinació  4 
por amb altres valors 288 para introduint un infinitiu impulsivofinal. 3 

17 por que 
Porque final 1 
Porque causal 11 
Por qué interrogatiu directe 4 
Por qué interrogatiu indirecte 1 
 
Para que 0 

 

66 para i variants (1 para, 61 pora i 4 por a) 

 35 introduint un circumstancial de lloc: 
Esto la ninna dixo & tornos’ pora su casa, cap. 4 

De Castiella vos ides pora las yentes estrannas, cap. 10 
Vino pora la tienda del que en buen ora nascó; , cap. 11 

Tornavas Martín Antolínez a Burgos & Mío Çid aguijó | pora San Pero de Cardenna 
quanto pudo a espolear, 14 

Vansse pora San Pero do esta el que en buen punto naçio. , cap. 17 

Tres reyes veo de moros derredor de mi estar; | non lo detardedes, los dos id pora 
alla, cap. 32 

Las azes de los moros yas mueven adelant | por a mio Çid e a los sos a manos los 
tomar, cap. 34 

Los de mio Çid firiendo en alcaz, | el rey Fariz en Terrer se fue entrar, | e a Galve 
nol cogieron alla; | para Calatayuth quanto puede se va, cap. 39 

Las azes de los moros yas mueven adelant | por a mio Çid e a los sos a manos los 
tomar, cap. 34 

Del conde don Remont venido l'es mensaje; | mio Çid quando lo oyo enbio pora alla: 
cap. 56 

Priso lo al conde, pora su tienda lo levava, cap. 59 

Mío Çid don Rodrigo non lo quiso detardar; | adelinnó pora Valençia & sobr’ ellas 
va echar, cap. 74 

Tierras de Valençia rremanidas en paz, | adelinnó pora Castiella Minaya Álbar 
Fánnez; | dexaré vos las posadas, non las quiero contar. | Demandó por Alfonsso do lo 
podríe fallar, cap. 80 

Saldríen del monesterio do elle las dexo | e iríen pora Valençia al buen Campeador, 
cap. cap. 82 

Adelinó pora San Pero o las duennas están, cap. 83 

Hido es pora San Pero Minaya Álbar Fánnez, cap. 83 

http://es.wikisource.org/wiki/Archivo:InicialT.svg
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Hid pora Medina quanto lo pudiéredes far, cap. 83 

Reçibidas las duennas a una grant ondrança | el obispo don Jherónimo adelant se 
entrava, | i dexava el cavallo, pora la capiella adelinava; | con quantos que él puede 
que con oras se acordaran, cap. 86 

Espidíensse del rrey, con esto tornados son, | van pora Valençia ellos & todos los 
sos, cap. 102 

Mío Çid se los gannara, que no ge los dieran en don. | Hya s’ va pora las vistas que 
con el rrey paró, cap. 104 

Adelinnan pora Valençia la que en buen punto ganó, cap. 107 

Quando ovieron aquesto fecho salieron del palaçio | pora Sancta María a priessa 
adelinnando, cap. 111 

Mío Çid fincó el cobdo, en pie se levantó, | el manto trae al cuello & adelinnó pora 
león; | el león quando lo vio assí se vergonçó, cap. 112 

E tornáronse al apalaçio pora la cort, cap. 112 

Vayamos pora Carrión, aquí mucho detardamos, cap. 123 

Hya s’ tornó pora Valençia el que en buen ora nasçió, cap. cap. 126 

Dent pora Valençia adelinechos van, cap. 132 
Adelinnó pora’l palaçio do estava la cort, cap. 133 
Andarán míos porteros por todo mío rreino, | pregonarán mi cort pora dentro en 

Tolledo, cap. 133 
Enbía sus cartas pora León & a Sancti Yaguo, cap. 134 
Levantos’ del escanno & fues’ pora’l león, cap. 144 
E irme quiero pora Valençia, con afán la gané yo.», cap. 149 

Mío Çid pora Valençia & el rrey pora Carrión, cap. 150. 

Mío Çid pora Valençia & el rrey pora Carrión, cap. 150. 

Mio Çid movió de Bivar pora Burgos adeliñado, | assí dexa sus palaçios yermos e 
desheredados. El Cid se destierra con sus vasallos 

 
 7 introduint un benefactiu: 

Yo adobaré conducho pora mí & pora mis vassallos; cap. 15 

Yo adobaré conducho pora mí & pora mis vassallos; cap. 15 

Non quiero fazer en el monesterio un dinero de danno; | evades aquí pora donna 
Ximena dovos C marchos, cap. 15 

Sobre aquesto todo dezir vos quiero. Minava: | de todo mio reino los que lo quisieren 
far | buenos e valientes por a mio Çid huyar | suelto les los cuerpos e quito les las 
heredades.", cap. 48  

A Dios lo gradesco que del rrey he su graçia | e pídenme mis fijas pora los ifantes de 
Carrión, cap. 102 

El Campeador a los sos lo mando | que adobassen cozina pora quantos que i son, 
cap. 104 
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Ca en esta cort afarto ha pora vos, cap. 149 

 
 17  introduint un complement nominal de destinació:  

Bien lo vedes que yo no trayo nada, | e huebos1 me seríe pora toda mi companna,  
cap. cap. 6 

Mas quanto avedes perdido non vos lo dare | ca huebos melo he e pora estos mios 
vasallos, cap. 62 

çercar quiere a Valençia pora christianos la dar, cap. 72 

Mucho creçen las nuevas de Mío Çid el Campeador; | bien casaríemos con sus fijas 
pora huebos de pro, cap. 82 

Cavalguedes con çiento guisados pora huebos de lidiar, cap. 83 
Dadme CXXX cavalleros pora huebos de lidiar; | quando vos los fuéredes ferir 

entraré yo del otra part, cap. 93 

Non lo detardan, a Mío Çid se tornavan. | D’ella part & d’ella pora las vistas se 
adobavan, cap. 103 

Dentro en Vallençia Mío Çid el Campeador | non lo detarda, pora las vistas se 
adobó, cap. 104 

De grandes nuevas son los ifantes de Carrión, | perteneçen pora mis fijas & aun 
pora mejores, cap. 104 

Que m’ dades vuestras fijas pora los ifantes de Carrión | grandes son las yentes que 
van con el Canpeador, cap. 104 

Hyo quiéroles dar axuvar III mill marcos de plata, | darvos & mulas & palafrés muy 
gruessos de sazón, | cavallos pora en diestro fuertes & corredores | e muchas vestiduras 
de pannos & de çiclatones, cap. 123 

¡Hyo sirviéndovos sin art & vos conssejastes pora mi muert!, cap. 127 
Pues nuestras parejas non eran pora en braços, cap. 131 
Este casamiento otórgovosle yo | de fijas de Mío Çid don Elvira & donna Sol | pora 

los ifantes de Navarra & de Aragón, cap. 149 

¡hyo so Álbar Fánnez pora tod el mejor!», cap. 149 

Mas a tal cavallo cum est’ pora tal commo vos, | pora arrancar moros del canpo & 
ser segudador, cap. 150 

 
 4  introduint un infinitiu de destinació: 

Fezist estrelas e luna y el sol pora escalentar; cap. 18 

Ellos son adobados pora cumpllir todo lo so, cap. 149 

Antes las avíedes parejas pora en braços las tener, | agora besaredes sus manos & 
lamarlas hedes sennoras, cap. 149 

Mas a tal cavallo cum est’ pora tal commo vos, | pora arrancar moros del canpo & 
ser segudador, cap. 150 

                                                 
1  Necessitat imperiosa d’obtenir alguna cosa 
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3 introduint un infinitiu impulsivofinal:  

Miran la huerta espessa es & grand; | alçan las manos por a Dios rrogar, cap. 87 

Las nuevas del Çid mucho van adelant; | demandemos sus fijas pora con ellas casar, 
cap. 101 

Todos ge lo gradeçen & sos pagados son; | adelinnan a posar pora folgar essa noch, 
cap. 131 

 
29 Por + Infinitiu 
 1 por + infinitiu causal 

A Minaya LXV cavalleros acreçido l’ han | e él se teníe C que aduxiera d’allá; | por 
ir con estas duennas buena conpanna se faze, cap. 83 

 
 14 por + infinitiu destinació 

Los seys dias de plazdo passados los an, | tres an por troçir sepades que non mas, 
cap. 18 

Cojos Salon ayuso la su seña alçada, | las lorigas vestidas e cintas las espadas | a 
guisa de menbrado por sacar los a çelada, cap. 29 

Minaya Albar Fañez desto, es pagado; | por ir con el omnes son contados, cap. 42 

Dixo el rey: "Mucho es mañana | omne airado que de señor non ha graçia | por 
acogello a cabo de tres semanas, cap. 47 

¡Vera Remont Verengel tras quien vino en alcança | oy en este pinar de Tevar por 
toler me la ganançia!", cap. 57 

El rrey por su merçed sueltas me vos ha | por levaros a Valençia que avemos por 
heredad, cap. 83 

¡a poco que viniestes presend vos quieren dar; | por casar son vuestras fijas: 
adúzenvos axuvar!», cap. 90 

Quando el rrey de Marruecos assí lo an arrancado | dexó Álbar Fánnez por saber 
todo rrecabdo, cap. 95 

Sed buenos menssageros & rruégovoslo yo | que ge lo digades al buen Campeador; | 
abrá i ondrá & creçrá en onor | por conssagrar con los iffantes de Carrión.», cap. 102 

«¡Evades qué pavor han vuestros yernos: tan osados, | por entrar en batalla desean 
Carrión!, cap. 114 

Todos meted i mientes, ca sodes connosçedores | por escoger el derecho, ca tuerto 
non mando yo, cap. 137.  

¿Qué avedes vos, conde, por rretraer la mi barba?, cap. 140 

Estos casamientos non fuessen apareçidos | por consagrar con Mío Çid don 
Rodrigo!, cap. 145 
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Demás sobre todos i es el rrey don Alfonsso | por querer el derecho & non consentir 
el tuerto, cap. 150. 

 

 13 por + infinitiu final  

«Mío Çid querrá lo que ssea aguisado, | pedir vos a poco por dexar so aver en salvo, 
cap. 9 

Amos tred al Campeador contado, | e nos vos ayudaremos que assí es aguisado | por 
aduzir las archas & meterlas en vuestro salvo, | que non lo sepan moros nin 
christianos.», cap. 9 

En Castejon todos se levantavan, | abren las puertas, de fuera salto davan | por ver 
sus lavores e todas sus heredades, cap. 23 

Por la loriga ayuso la sangre destellando; | bolvio la rienda por ir se le del campo. | 
Por aquel colpe rancado es el fonssado, cap. 39 

Çiento omnes le dio Mío Çid a Álbar Fánnez | por servirle en la carrera, cap. 77 

Fasta do lo fallassemos buscar lo iremos nos | por darle grand ondra commo a rrey 
de tierra, cap. 102 

Galind Garçíaz el que fue de Aragón: | estos se adoban por ir con el Campeador, 
cap. 104 

Velmezes vestidos por sufrir las guarnizones, | de suso las lorigas tan blancas 
commo el sol, cap. 137 

D’aquesta guisa quiero ir a la cort | por demandar míos derechos & dezir mi rrazón, 
cap. 137 

Nos çercamos el escanno por curiar nuestro sennor, cap. 144 
Muchos se juntaron de buenos rricos omnes | por ver esta lid ca avíen ende sabor, 

cap. 150 

El rrey dioles fieles por dezir el derecho & al non, | que non varagen con ellos de sí 
o de non, cap. 150 

Vió Diego Gonçález que no escaparíe con el alma; | bolvió la rrienda al cavallo por 
tornasse de cara, cap. 151 

 

 1 por + infinitiu d’acció no feta 

Todos sodes pagados e ninguno por pagar, cap. 26 

 
Com en altres textos d’aquesta època trobem l’expressió temporal por siempre: 
Por siempre vos faré rricos, que non seades menguados, cap. 9 

 
17 Por que 
 4 porque interrogatiu directe 

¿porqué las sacávades de Valençia sus honores?, cap. 139 
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«Pues que a fazer lo avemos ¿porqué lo imos tardando?, cap. 111 

¿Porqué las sacávades de Valençia sus honores?, cap. 139 

Dixo Martín Antolínez: «¿Por qué lo dezides, sennor?, cap. 150 

 1 porque interrogatiu indirecte  

Respusó Minaya: «Esto non me a por qué pesar.», cap. 83 

 11 porque causal  
Pretovo d’ellos quanto que fue algo, | por en vino a aquesto porque fue acusado. 

cap. 9 
Quando lo sopo mio Çid el de Bivar | quel creçe compaña por que mas valdrá, | a 

priessa cavalga, reçebir los sale, cap. 18 

Plogo a mio Çid por que creçio en la yantar, | plogo a los otros omnes todos quantos 
con el estan, cap. 18 

çiento moros e çiento moras quiero las quitar, | por que lo pris dellos que de mi non 
digan mal, cap. 26 

Prendet melo a vida, aduzid melo deland; | por que entro en mi tierra derecho me 
avra a dar.", cap. 32 

Pesando va a los de Monçon e a los de Huesca; | por que dan parias plaze a los de 
Saragoça, cap. 53 

Pagado es mio Çid que lo esta aguardando | por que el conde don Remont tan bien 
bolvie las manos, cap. 62 

Non ayades pavor por que me veades lidiar, cap. 90 

Hya les va pesando a los ifantes de Carrión | por que en Tolledo el rrey fazíe cort, 
cap. 135 

Ca non perteneçíen fijas de ifançones. | Por que las dexamos derecho fiziemos nos, 
cap. 141 

Estos casamientos non fuessen apareçidos | por consagrar con Mío Çid don 
Rodrigo! | Por que dexamos sus fijas aún no nos rrepentimos, | mientra que bivan 
pueden aver sospiros cap., 145 

 
 1 porque final 

Almutamiz dióle entonçes muchos buenos dones e las parias2 por que fuera... E 
tornóse el Çid con todas sus parias para el rey don Alfonso su señor, Crónica de veinte 
reyes 

 
2  Una mena d’impost 
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Gonzalo DE BERCEO, Obras Completas, versió digital al web   
http://achyae.com/es/gonzalo-de-berceo-1180-1247-obras-completas/ 

06.01.01― Finals s XII – devers 1264. Gonzalo de Berceo. Obres completes 
 

Claus d’obra: 
Martyrio Martyrio de Sant Laurençio 
Loores Loores de Nuestra Sennora 
Milagros Milagros de Nuestra Sennora 
Missa Del Sacrifiçio de la Missa 
Duelo  Aquí escomienza el duelo que fizo la Virgen María el día de la pasión de su 

fijo JesuChristo 
S. Domingo Vida del glorioso confesor Santo Domingo de Silos 
Signos De los signos que asparesçeran ante del juiçio 
Sancta Oria Vida de Sancta Oria, Virgen 
Sant Millan Estoria del Sennor Sant Millan 
Himnos Himnos 
  
NOTA. El número que precedeix l’ocurrència correspon al vers inicial de la cita 
 
Una construcció equivalent a la catalana «per sarraïns a preïcar»:  
 

 47.  Ovose de las cuevas por esso a mover. | De guisa que no·l podió nul omne entender: | 
Metiose por los montes por mas se esconder, | Con las bestias monteses su vida 
mantener. Sant Millan 

 

2 casos introduint un circumstancial de temps:  
 370  Lo que lis prometiera el padre verdadero, | tardar non gelo quiso pora'l día tercero; S. 

Domingo 
 68.  Luengo será el dia a los bien aventurados, | Ca nunca avrán noche que sean 

embargados: | Será amargo mucho para los condenados, | Que serán para siempre del 
bien desfeduzados. Signos 

 
 23 introduint un circumstancial de lloc: 
 7.  A ti cataba, madre, el signo del baston | Que partió la comanda que fue pora Aaron: | 

fuste sin rayz e seco adusso criazon, | Et tu pariste Virgo sin toda lesión. 
Loores 

 147. Levólo la justiçia pora la cruçejada, | Do estaba la forca por conçeio alzada, Milagros 

 279.  Sedie commo oveia que iaçe ensarzada, | Fueron e adussieronla pora la su maiada. 

 303.  Fo pora paraiso do será siempre sano. Milagros 

 426. Movieronse los pueblos, toda la clereçia, | Fueron a muy grant priesa pora la iudería, | 
Guiolos Ihu Xpo1 e la Virgo Maria, Milagros 

 482.  La Reyna preçiosa e de preçioso fecho | Prísolo por la mano, levólo por al lecho, | 
Cubriólo con la manta e con el sobrelecho, | Pusol so la cabeza el cabezal derecho. 
Milagros 

 560.  Fo pora la abbadessa sannoso e irado, | Fizoli despuiar la cogulla sin grado, Milagros 
                                                 
1  Xpo és una adaptació de Cristo, nom procedent del grec antic Χριστός, Christós, que significa 

‘ungit’, sobre el qual es basa aquesta grafia 

http://achyae.com/es/gonzalo-de-berceo-1180-1247-obras-completas/
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 574.  Fo bona pora todos essa visitaçion. Milagros 
 588.  Methieronse ennas naves pora Acre passar, | Si el padre del çielo los quisiesse guiar. 

Milagros 
 760.  Avía que vistir, avía que calzar, | Avia pora mi, avia pora dar, | Fui pora mercado dia 

negro buscar, | Debriame io misme con mis manos matar. Milagros 

 770.  Fue pora la eglesia del logar do seya, | Plorando de los oios quanto mas se podia. 
Milagros 

 833.  El confesor Teofilo un lazrado xpiano | Fue pora la eglesia con su carta en mano, | 
Pósose a los pies del buen missacantano, Milagros 

 884.  Fueron pora la puerta, fallar non la podieron, | Andaban en radío los que por mal 
naçieron. Milagros 

 181 metiose en carrera, atravessó la sierra, | pora tierras de Nagera contecio'l mala yerra. S. 
Domingo 

 204  assí puede seer un regno maltraído | pora un logar bono, si es esperdecido. S. Domingo 

 229  Vedíame en sueños en un fiero logar, | orielIa de un numen tan fiero como mar, | 
quiquiere avrié miedo por a él se plegar, | ca era pavoroso e bravo de passar. S. 
Domingo 

 313  Fija, ve benedicta, torna a tu logar, | exist pora mercado, tiempo as de tornar; S. 
Domingo 

 477  El padre pïadoso doliose del mesquino, | fo pora la eglesia de señor San Martino; S. 
Domingo 

 580  ofreció lo que pudo, e la missa oída, | tornó pora su casa, fo sana en su vida. S. 
Domingo 

 589  pero fíçoli Christo aína pïadad, | tornose en sus piedes pora su vecindad. S. Domingo 

 602  Tornó pora su casa guarido e gozoso, | predicando las nuevas del confessor glorioso; | 
todos dicién que era sancto maravilloso, | que pora los coitados era tan pïadoso. S. 
Domingo 

 93.  Metíose en carrera la persona onrrada, | Veno pora Berçeo a sue propria posada. Sant 
Millan 

 153.  Tornó pora su tierra la bendiçion ganada, | Bendiçiendo a Dios, a la vertut sagrada. Sant 
Millan 

 
 

 31 introduint un benefactiu: 
 62.  Avie ya el tesoro todo bien empleado, | Fue pora su obispo el ministro privado, Martyrio 

 100.  Metiol en un sepulcro que nunca fue usado, | Para si lo fiçiera, mas fue bien empleado. 
Loores 

 153.  Para el Spiritu Sancto tal cosa convenia, Loores 
 36. Ella es dicha puerta en si bien ençerrada, | Pora nos es abierta pora darnos la entrada: 

Milagros 
 314. Fue muy buen obispo e pastor derechero, | Leon pora los bravos, a los mansos cordero, 

Milagros 

 373. Diçienli mal ofiçio, façienli mala ofrenda, | Diçien por pater noster, qual fizo atal prenda: | 
De la comunicanda domni Dios nos defenda, | Por al diablo sea tan maleita renda. 
Milagros 

 469.  Menazóli la duenna con la falda del manto, | Esto fo pora elli un muy mal quebranto, 
Milagros 
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 515. Y tenia la imagen de la Sancta Reigna, | La que fue para el mundo salut e mediçina: 
Milagros 

 634.  Es para ti tal fecho cosa assaz ligera, | Nadé todo el mar, morré enna ribera. Milagros 

 760.  Avía que vistir, avía que calzar, | Avia pora mi, avia pora dar, | Fui pora mercado dia 
negro buscar, | Debriame io misme con mis manos matar. Milagros 

 826.  Siempre seas bendicha, siempre glorificada, | Pora los peccadores eres buena probada, 
Milagros 

 874.  Pero avie un panno, era cosa boniella, | Para mugier de orden cubierta apostiella. 
Milagros 

 171.  Todo es salvaçion para omne mesquino, | Que es en est sieglo huespet e peregrino. 
Missa 

 80.  Ruegote quem condones esto que io te pido, | Assaz es pora Madre esti poco pidido: 
Duelo 

 120.  Non era pora nos de seer espendido, | Todo esti espanto por esso es venido. Duelo 

 199.  Erodes bien se quiso affirmes trabaiar | Por al rey mançebo la vida destaiar: Duelo 

 210.  Tu aguisa, sennora, pora mi tal mercado, | Porque nunqua me vea en premia del 
pecado. Duelo 

 107  empeçó a labrar por dexar el pedir, | que era grave cosa, pora él, de sofrir. S. Domingo 

 189  vinié por mal recabdo e por granel negligencia, | o avié enna casa puesta Dios tal 
sentencia | por a Sancto Domingo dar honorificencia. S. Domingo 

 238  Aquestas que tú vedes coronas tan onradas, | Nuestro Señor las tiene pora ti 
condesadas, S. Domingo 

 290  Una muger de Castro, el que dicen Cisneros, | María avié nombre de los días primeros, | 
vistió sus buenos paños, aguisó sus dineros, | exo pora mercado con otros compañeros. 
S. Domingo 

 365  Levad agora esso, lo que darvos podemos, | mientre esso guïades por al vos cataremos, 
| lo que catar pudiéremos embïarvoslo emos, | como en Dios fiamos el preso 
cobraremos». S. Domingo 

 520  Todos enna su muerte prendemos gran quebranto, | nunca mas fallaremos pora nos tan 
buen manto». S. Domingo 

 552  vinieron al sepulcro del confessor onrado, | que pora españoles fue en bon punto nado. 
S. Domingo 

 602  Tornó pora su casa guarido e gozoso, | predicando las nuevas del confessor glorioso; | 
todos dicién que era sancto maravilloso, | que pora los coitados era tan pïadoso. S. 
Domingo 

 699  tornó en su estado ond era despojada, | fue para Peña Alba del mal bien terminada. S. 
Domingo 

 32.  Yi arder en el fuego que está avivado | Para vos e a Luçifer e a todo su fonsado: Signos 

 68.  Luengo será el dia a los bien aventurados, | Ca nunca avrán noche que sean 
embargados: | Será amargo mucho para los condenados, | Que serán para siempre del 
bien desfeduzados. Signos 

 129.  Duennas, dixolis Oria, non es eso derecho, | Para vieio e flaco conviene este lecho: 
Sancta Oria 

 130.  Por Dios que non seades en esto porfidiosas, | Para muy grandes omnes son cosas tan 
preçiosas. Sancta Oria 

 136.  Irás do tu cobdiçias a la silla honrrada, | La que tiene Voxmea para ti bien guardada. 
Sancta Oria 
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 25  introduint un complement nominal de destinació:  
 11.  Gradeçertelo e mucho de corazon, | Sere tu adebdado pora toda sazon: Martyrio 

 83;  Commo pora tal cosa era él muy liviano, | Fizol de las primeras a Luçillo christiano, 
Martyrio 

 2.  Logar cobdiçiaduero pora omne cansado. Milagros 

 255.  Fueron pora Proiecto fuera cuyo rendido, | Dissieronli: Proiecto, non seas adormido, 
Milagros 

 256.  Fue pora la Gloriosa que luz mas que estrella, | Moviola con grant ruego, fue ante Dios 
con ella Milagros 

 447.  Comendeme a Xpo e a Sancta Maria, | Ca pora mi conseio otro non entendia. Milagros 

 476. Con un palo en mano pora leon ferir: | Methioselis delante, empezó a deçir: Milagros 

 626.  El que dió a Saint Peidro Roma pora posada, | Avie y un bon omne de façienda granada. 
Milagros 

 715. Ca non so yo tan digno pora tal dignidat, | En fer tal election serie grant çeguedat. 
Milagros 

 798. Tu eres pora todo, grado al Criador | Por rogar al tu fijo, tu padre, tu sennor; Milagros 

 251.  Quando pedir devemos en esta pobre vida | Siquiera para en la otra de todo bien 
cumplida Missa 

 66  rendié gracias a Christo que lo avié guiado, | non tenié, bien sepades, pora cena 
pescado. S. Domingo 

 127  El rey don Carcía, de Nagera señor, | fijo del rey don Sancho, el que dicen Mayor, | un 
firme cavallero, noble campeador, | mas pora Samillán podrié seer mejor. S. Domingo 

 207  Serié pora tal cosa omne bien aguisado, S. Domingo 

 519  Padre, el tu consejo a muchos governava, | pora cuerpos e almas el tu sen adobava, | 
qui a ti vinié triste, alegre se tornava, S. Domingo 

 658  Si tú tal menge eres que me vienes guarir, | tú deves pora esta consejo adozír». S. 
Domingo 

 14. Rogaban a Dios siempre de firme corazon | Que lis quissiese dar alguna criazon, | Que 
para el su serviçio fuese, que para al non, | E siempre meiorase esta devoçion. Sancta 
Oria 

 14. Rogaban a Dios siempre de firme corazon | Que lis quissiese dar alguna criazon, | Que 
para el su serviçio fuese, que para al non, | E siempre meiorase esta devoçion. Sancta 
Oria 

 67.  Dixeronli: contigo mucho nos plaz: | Para en esta companna digna eres assaz. Sancta 
Oria 

 90.  Commo rayos de el sol, assi relampagaba. | Bien fue felix la alma para quien estaba. 
Sancta Oria 

 121.  Respondiolis la freira con grant humildat: | Si a ella ploguiesse pora la su piadat Sancta 
Oria 

 17.  De los viçios del mundo me querría quitar, | Pora esso te vengo conseio demandar. Sant 
Millan 

 272.  Teniela el buen omne non pora cavalgar, | Mas pora los mezquinos lenna acarrear: | 
Ovieron con cobdiçia los torpes a çegar, Sant Millan 

 372.  Mas todo christiano sedie man a masiella, | Ca pora todos era una malas postiella. Sant 
Millan 

 424.  Podriemos adebdarlo pora todas sazones, | Siempre nos serie presto en las 
tribulaçiones, Sant Millan 
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 21  introduint un infinitiu de destinació: 
 204.  Tu abriste los misterios commo natural cosa, | A ti reçebió don Xpo para ser su esposa. 

Loores 

 36. Ella es dicha puerta en si bien ençerrada, | Pora nos es abierta pora darnos la entrada: 
Milagros 

 135. Tu mucho cobdiçiest la nuestra compannia, | Sopist pora ganarla bien buena maestria, 
Milagros 

 213. De todo era sano, todo bien encorado, | Pora verter su agua fincoli el forado, | Requirió 
su repuesto lo que traie trossado, Milagros 

 618.  Todos a la Gloriosa diçien su bendiçion: | A vien pora servirla meior devoçion, | Ca 
esperaban della merçet e gualardon. Milagros 

 645.  Non esperes que venga pora ti acorrer: | Onde otro conseio te conviene prender. 
Milagros 

 760.  Avía que vistir, avía que calzar, | Avia pora mi, avia pora dar, | Fui pora mercado dia 
negro buscar, | Debriame io misme con mis manos matar. Milagros 

 66.  El qui la hostia pone pora sacrificar, | En la siniestra parte la debe assentar, Missa 

 34  El sancto pastorciello, niño de buenas mañas, | andando con so grey por término de 
Caña, | asmó de seer clérigo, saber buenas façañas, | pora bevir onesto, con mas 
limpias compañas. S. Domingo 

 268  tóvolo por buen seso e por fecho fermoso, | non fo pora complirlo el abad pereçoso. S. 
Domingo 

 300 entró él a la glesia al Criador rogar, | pora la paralítica salut li acabdar. S. Domingo 

 558  Sabado a la tarde, las viésperas tocadas, | ivan pora oírlas las yentes aguisadas S. 
Domingo 

 566  Los matines cantados, la prima celebrada, | entraron a la missa, la que dicen privada; | 
sedién pora oiria toda la gent quedada, S. Domingo 

 695  con él Sancto Domingo, padrón d'esti logar, | ambos bienen, bien sepas, por a mí 
guerrear. S. Domingo 

 764  Padre plena de gracia que por a Dios servir | existe del poblada, al yermo fust bevir, S. 
Domingo 

 66:  Mas aun esi tiempo non era allegado | Para reçibir soldada de el lazerio passado. Sancta 
Oria 

 47.  Ovose de las cuevas por esso a mover. | De guisa que no·l podió nul omne entender: | 
Metiose por los montes por mas se esconder, | Con las bestias monteses su vida 
mantener. Sant Millan 

 114.  Entresti a los montes por a mi guerrear, | Dizies que al poblado nunqua querries tornar . 
Sant Millan 

 202.  Queriendo muchas veçes los malos escarnir, | Façien malas figuras por a él desmedrir; 
Sant Millan 

 234.  Vinoli bien complida, maes que solie venir: | Sobraba bien un palmo por a vos non 
mentir. Sant Millan 

 487.  Commo por mis oreias las ay yo tanner: | Muchos testes podria pora esto aver, | 
Personas coronadas que son bien de creer. Sant Millan 

Ave Sancta María estrella de la mar, | Madre del Rey de gloria que nunqua ovist par, | Virgo 
todas sazones, ca non quisist pecar | Puerta de pecadores por al çielo entrar. Himnos 
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 8  introduint un infinitiu impulsivofinal:  
 31.  Murieron los apostoles por a Christo seguir Martyrio 

 65.  Contigo me levabas por a ti ministrar, Martyrio 

 32.  A Dios daban ençienso que assi es derechura, | Mirra para condir la mortal carnadura 
Loores 

 675.  Fueron pora prenderlo mançebiellos livianos, Milagros 

 73.  Tres vezes fue orar por a ley complir, | Ca la ley mandaba tres ganados offrir, Missa 

 8.  Dissoli: Dios te salve, la mi alma lazdrada, | Por a ti dar confuerto e fecha grant llamada. 
Duelo 

 62  El Salvador del mundo, que por nos carne priso, | deque fo bateado, cuando ayunar 
quiso, | pora nos dar enxiemplo al deserto se miso; | ende salió el demon, mas fo ent mal 
repiso. S. Domingo 

 719  Yo so aquí venido por a ti visitar, | con tal visitación déveste confortar, S. Domingo 
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190 por + infinitiu 
 4 por + infinitiu causal 
 42.  Luego que ha la pístola dicha et pistolero, | Recudele el coro a poco de migero; | El 

responso le dize, eres buen messagero, | Por seguir tu conseio so muy bien plazentero. 
Missa 

 233.  Si remembrar quisieramos los vierbos renunçados | Las palabras passadas, los dichos 
traspassados, | Podremos entender, por seer mas pagados, | Porque en dos logares son 
los sanctos nomnados. Missa 

 420  Furtavalis las miesses al tiempo del segar, | no lis podrié el falso peor guerra buscar, | si 
por su auze mala lo pudiessen tomar, | por aver monedado non podrié escapar. S. 
Domingo 

 29.  El omne benedicto por seer escondido, | Render a Dios el voto que avie prometido, Sant 
Millan 

 
 42 por + infinitiu destinació 
 31.  Murieron los apostoles por a Christo seguir | Por alzar la ecclesia, la mala fe premir. 

Martyrio 

 44.  Yo a don Ihesuchristo quiero sacrificar | Que fizo de si ostia por las almas salvar: 
Martyrio 

 66.  Viernes fue aquel día, siempre será nombrado, | En tal mesmo día fue Adan engannado, 
| Fue por salvar el mundo Thu Xpo cruçificado, Loores 

 78.  Veo por las mis culpas mi sennor mal traido, | Veol por mi morir que yo non fuesse 
perdido. Loores 

 83.  Mal li obedesçieron, saliolis a mal puerto, | Por desfer esa culpa en cruz lo veo muerto. 

 114.  Las guarduas quel sepulcro encomienda ovieron, | Falsaron sin mesura por aber que lis 
dieron | Dixieron: nos dormiendo, sus disçipulos vinieron, | Furtaronnos el cuerpo, a i 
ubre lo pusieron.: Loores 

 89. Mientre fue en el cuerpo fue mi acomendada, | Agora prendrie tuerto por yr 
desamparada. Milagros 

 174.  Diojela en comienda de toda voluntat, | Por tornarla al cuerpo con grant seguridat. 
Milagros 

 274.  Quisieron acorrelli, ganarla por veçina, | Mas por fer tal pasta menguabalis farina. 
Milagros 

 471.  Vinie de mala guisa, los dientes regannados, | En çeio muy turbio, los oios remellados | 
Por ferlo todo piezas, espaldas e costados: | Mesiello, diçie elli, graves son mis pecados! 
Milagros 

 798.  Tu eres pora todo, grado al Criador | Por rogar al tu fijo, tu padre, tu sennor; | Quequiere 
que tu mandes e ovieres sabor, Milagros 

 53.  Lo que torna a diestro por la missa acabar | Muestra que quando fuere el mundo a finar | 
Entendran los iudios todo su mal estar, Missa 

 83.  Si en sabor vos cae esta nuestra leyenda, | A vetlo por iantar, esperat la merienda Missa 

 116.  Por esso los emientan essos sanctos varones, | Por remembrar los fechos de aquessas 
sazones: Missa 

 144.  Por acordar la cosa, meior la compilar, | Mas de luene avemos la razón a tomar, Missa 

 202.  Lo que Abrahan fizo esso fue grant fazanna, | Si non de Ihesuchristo non sabemos 
calanna, | Que levó su fiiuelo a una grant montana | Por fer del sacrifiçio que fue cosa 
estranna. Missa 
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 288.  Fue esti uso bueno grant tiempo bien tenido, | Las gentes eran buenas, e Dios era 
temido: | Pero fue dende a poco tiempo cambiado e tollido, | Por comulagar en las 
Pascuas fue entonçe estableçido. Missa 

 82.  Madre, bien te lo dixi, mas aslo oblidado, | Tuelletelo el duelo que es grant e pesado. | 
Porque fui del Padre del çielo enviado | Por reçibir martirio, seer cruçifigado. Duelo 

 100.  Por todos nos lazdrarles. Fijo, sobre mesura, | Vos bebedes por todos vinagre e 
amargura, | Fecheslo por salvar la humanal natura, | Que avie luengos tiempos que 
sufrie grant rencura. Duelo 

 12  Traié en contra tierra los ojos bien premidos, | por no catar follías tenielos bien nodridos, 
| los labro de la boca tenielos bien cosidos, | por non decir follía nin dicho corrompido. S. 
Domingo 

 12  Traié en contra tierra los ojos bien premidos, | por no catar follías tenielos bien nodridos, | 
los labro de la boca tenielos bien cosidos, | por non decir follía nin dicho corrompido. S. 
Domingo  

 173  Mas no podié el rey ablidar el despecho, | por buscarli achaque andava'l en asecho, S. 
Domingo 

 231  Vedía una puente enna madre primera, | avié palmo e medio ca mas ancha non era, | de 
vidrio era toda, non de otra madera, | era, por no mentirvos, pavorosa carrera. S. 
Domingo 

 249  Por estas visiones que Dios li demostrava, | ninguna vanagloria en él non encarnava, | 
por servir a don Christo mas se escalentava, | a otras vanidades cabeça non tornava. S. 
Domingo 

 660  dixo él que las tapias eran mucho alçadas, | non tenié por sobirlas escaleras nin gradas. 
S. Domingo 

 20.  Del treçeno fablemos, los otros terminados, | Morrán todos los omnes menudos e 
granados, | Mas a poco de termino serán resuçitados, | Por venir a juyçio justos e 
condenados. Signos 

 133.  Madre, dixoli Oria, si tu eres Maria, | De la que fabló tanto el varon Isaia, | Por seer bien 
çertera algun signo queria | Porque segura fuese que salvarme podria. Sancta Oria 

 154.  Amigo, dijo ella, non te mintré en nada, | Por façer el tu ruego mucho so adebdada, | A 
monte Oliveti fui en vlssion levada, | Vidi y tales cosas por qui so muy pagada. Sancta 
Oria 

 159.  Con sabor de la cosa quisose levantar, | Commo omne que quiere en carrera entrar: | 
Dixoli Munno: Oria fuelga en tu logar, | Non es agora tiempo por en naves entrar. Sancta 
Oria 

 11.  Durmió quanto Dios quiso suenno dulz e temprado, | Mientre iaçie dormiendo fue de Dios 
aspirado, | Quando abrió los oios despertó maestrado, | Por partirse del mundo oblidó el 
ganado. Sant Millan 

 13.  Asmó un buen conseio, todo Dios lo cobraba, | Que por prender tal vida doctrina li 
menguaba. Sant Millan 

 16.  Cadioli a los piedes luego que fo sobido: | Dissol: merçet te clamo, de voluntat la pido, | 
Por partirme del mundo voto e prometido, | Quierote por maestro, por esso so venido. 
Sant Millan 

 21.  Reçibiolo de grado, metió en él mission, | Demostroli los psaImos por fer su oracion, 
Sant Millan 

 81.  Por caridat te ruego e en don te lo pido, | Que me digas tu nomne, e lo que as soffrido, | 
Ont eres natural, commo fust convertido, | Ca non es el tu merito por seer abscondido. 
Sant Millan 

 234.  Fue un de los maestros la madera medir, | Por veer que menguaba o que avie de 
complir: Sant Millan 
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 244.  End a poccos de dias que enfermos que sanos | Cadieron grandes ientes, pueblos muy 
sobeianos | Por veer al sancto omne e besarli las manos, Sant Millan 

 327.  Sennor, si nos non sanas, daqui nunqua iztremos, | Por ir quales veniemos, aqui nos 
fincaremos: Sant Millan 

 343.  En tres annos andaba, ya era peonziella, | Tenienla los parientes siempre bien 
vestidiella, | Ovo a enfermar muy fuert la mesquiniella, | Tanto que li estaba por exir la 
almiella. Sant Millan 

 352. Rogáronles que fuessen un poco sopear | Por referir la cueta, el lazerio temprar, Sant 
Millan 

 369.  El rey Abderraman sennor de los paganos, | Un mortal enemigo de todos los christianos, 
| Avie pavor echado por cuestas e por planos, | Non avien nul conseio por exir de sus 
manos. Sant Millan 

 371.  Yaçie toda Espanna en esta servidumne; | Daba esti tributo cadanno por costumne, | 
Fazie anniversarios de muy grant suziedumne; | Mas por quitarse ende non avie 
firmedumne. Sant Millan 

 373.  Nunqua fue en christianos tan fuert quebrantamiento | Por meter sus christianas en tal 
enconamiento Sant Millan 

 

 119 por + infinitiu final  
 7.  Por ordenar las cosas que avie comendadas, | Que de Dios a la alma nol fuessen 

demandadas, | Envió por las tierras las cartas seelladas, Martyrio 

 23.  Murie por ser martir, prender por Dios passion. Martyrio 

 31.  Dios por sancta ecclesia salvar e redemir | Dió su cuerpo a penas, Martyrio 

 43.  Non iaz en tus falagos punto de piedat, | Andas por confonder toda christiandat, Martyrio 

 54.  Fue buscar otros pobres, fer otra proseçesion, | Por lavarlis los piedes, darlis 
consolation. Martyrio 

 62.  Trobólo quel querían sacarlo del poblado, | Por darli el martirio, commo era iudgado. 
Martyrio 

 100.  Por mas pena li dar, muerte mas sobraçera | Fiçieronli un lecho duro de grant manera, 
Martyrio 

 101.  De costiellas de fierro era el lechigal, | Entre si derramadas por el fuego entrar; Martyrio 

 3. En tu feduza, madre, de ti quiero dezir | Commo vino el mundo Dios por ti redimir, Loores 

 11.  En essi vino la pluvia, en ti el Rey divino: | Por vençer la batalla tu abriste el camino. 
Loores 

 37.  Por cayer sobre el ninno un coto malo puso, | Oue matassen los ninnos de dos annos 
ayuso: Loores 

 46.  El diablo andaba por ferse dél seguro: | Mas lo que él buscaba paroseli en duro, 

 74.  La mas principal cosa aun es de deçir: | De lo que quiso, madre, el tu fijo sofrir | Por 
recobrar la vida e la muerte destruir: | Sobre todo lo al en cruz quiso morir. Loores 

 91.  Desose matar agora por dar a mi perdón. Loores 

 134.  Levó muchos cativos por darlis enguedat, | David diçe en su Salmo desta captividat: 
Loores 

 154.  Estaban los disçiplos en uno allegados, | Commo los avia don Xpo, quando se yba, 
castigados, | Por resçebir la graçia estaban aparejados, | A ti estaban todos, sennora, 
acostados. Loores 

 175.  Combidará los iustos Dios por regnar consigo, | Desechará la paia, levarse a el trigo, 
Loores 
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 6.  Descargué mi ropiella por iaçer mas viçioso, | Poseme a la sombra de un arbor fermoso. 
Milagros 

 58. El Sancto arzobispo un leal coronado | Por entrar a la missa estaba aguisado, Milagros 

 71. Mando a los ministros a su casulla traer, | Por entrar a la missa la confession façer; 
Milagros 

 85. Vinieron de diablos por ella grant gentio | Por levarla al báratro de deleit bien vaçio. 
Milagros 

 133. Por ganar la Gloriosa que él mucho amaba, | Partielo con los pobres todo quanto 
ganaba, | En esto contendia e en esto punnaba,  

 133. Por aver la su graçia su mengua oblidaba. Milagros 

 137. Io so aqui venida por levarte comigo | Al regno de mi fijo que es bien tu amigo, Milagros 

 151. Ende al dia terçero vinieron los parientes, | Vinieron los amigos e los sus connçientes, | 
Vinien por descolgallo rascados e dolientes, Milagros 

 155. Fueron por degollarlo los mançebos mas livianos, Milagros 

 162. Por salut de su cuerpo e por vevir mas sano | Usaba lectuarios apriessa e cutiano, 
Milagros 

 179.  Rendieron a Dios graçias, a la Virgo real, | E al sancto apostolo clavero çelestial, | Que 
por salvar su monge sufrió porfazo tal: Milagros 

 189.  Essiste de tu casa por venir a la mía: | Quando essir quisiste fiçist una follia, Milagros 

 216.  Tenie grandes clamores, era la gent movida | Por veer esti Lazaro dado de muert a vida. 
Milagros 

 266.  Por ferlis bien creençia, por seer bien creido, | Disso que a los XXX dias serie transido: 
Milagros 

 266.  Por ferlis bien creençia, por seer bien creido, | Disso que a los XXX dias serie transido: 
Milagros 

 271.  Façie una nemiga, façiela por verdat, | Cambiaba los mojones por ganar eredat: Milagros 

 290.  Alimpiaba las lampadas por fer meior lumnera; | Príso un grant espanto de estranna 
manera. Milagros 

 309.  Dissol el omne bono por seer bien çertero: | Qui eres tu qui fablas, o qui el creendero? 
Milagros 

 377. Por probar esta cosa que dicha vos avemos, | Digamos un exiemplo fermoso que 
leemos: Milagros 

 453.  Xpo sennor e padre, del mundo redentor, | Que por salvar el mundo sofrist muert e dolor, 
Milagros 

 487.  Disso la buena duenna: seas bien sabidor, | Io so la que parí al vero Salvador, | Que por 
salvar el mundo sufrió muert e dolor, | Al que façen los angeles serviçio e onor. Milagros 

 489.  Contendie el bon omne, queriesse levantar, | Por fincar los inoios, los piedes li besar; | 
Mas la Virgo Gloriosa non lo quiso esperar, Milagros 

 588.  Cruzaronse romeros por ir en ultra mar | Saludar el sepulcro, la vera cruz orar, Milagros 

 599.  Catando si algunos muertos podrien veer, | Por darlis çimiterio, so tierra los meter, | 
Vidieron palombiellas de so la mar nager, Milagros 

 627.  Era esti burges de muy grant corazon, | Por sobir en grant preçio façie grant mission, 
Milagros 

 628.  Por exaltar su fama, el su preçio creçer, | Derramaba sin duelo quanto podie aver: 
Milagros 

 729. Recudioli Teofilo commo embellinnado, | Por esso vin a ti por seguir tu mandado: 
Milagros 
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840. Este nuestro canonigo e nuestro compannero | Moviolo su locura, un falso conseiero: | 
Fue buscar al diablo sabidor e artero | Por cobrar un offiçio que toviera primero. Milagros 

 843.  Dios que siempre desea salut de peccadores, | Que por salvar a nos sufrió grandes 
dolores, Milagros  

 5.  Pero en los cabrones fazien departimiento, | Adoçien dos al tiemplo, avien tal 
mandamiento, | Degolaban el uno por fer su sagramiento, | Enviaban el otro a las sierras 
al viento. Missa 

 30.  Ordenaron obispos, otros prestes menores | Por servir los altares, solver los peccadores, 
| Rezar las matinadas antes de los alvores, Missa 

 40.  Desent leen la pístola, la oraçion complida, | Leenla alta-mientre por seer bien oyda, 
Missa 

 98.  Redempçion de pecados sin sangne nunca vino, | Sangne lava las almas de todo mal 
venino, | Por entrar a los çielos sangne faz el camino, | Do la sangne non tanne 
Belzebud es vezino. Missa 

 232.  Por abrir la carrera a essa veçindat | Emienta nobles sanctos de grant autoridat, Missa 

 242.  Dizen los evangelios que son bien de creer, | Que el viernes que quiso Christo passion 
prender, | En lenguas de iudios que deben pereçer, | Tres vezes lo pidieron por ferlo 
espender (penjar). Missa 

 133.  Pidió el santo cuerpo por darli sepultura, | Quomo al omne muerto lo manda la natura: 
Duelo 

 189.  Don Fhilipo, Simon e Iudas, eya velar: | Por furtar buscan ayudas, eya velar. Duelo 

 2 Quiero fer una prosa en román paladino, | En qual suele el pueblo fablar a su vecino, | 
Ca non so tan letrado por fer otro latino: S. Domingo 

 7  Juhanes avié nomne el su padre ondrado, | de linage de Mansos, un omne señalado, | 
amador de derecho, de seso acabado, | non falsarié judicio por aver monedado. S. 
Domingo 

 60  Éssos fueron sin dubda omnes bien acordados, | qui por salvar las almas dexaron los 
poblados, | visquieron por los yermos, mesquinos e lazrados, S. Domingo 

 61  Muchos fueron los padres que ficieron tal vida, | yacen en Vitas Patrum d'ellos una 
partida, | toda gloria del mundo avién aborrecida, | por ganar en los cielos alegría 
complida. S. Domingo 

 63  Los monges de Egipto, compañas benedictas, | Por quebrantar sus carnes facense 
heremitas, | tienen las voluntades en coraçón mas fitas; S. Domingo 

 78  Orava a menudo a Dios por sí meismo, | que Él que era Padre e luz del Christianismo, | 
guardasselo de yerro e de mortal sofismo, | por no perder el pacto que fiço al baptismo. 
S. Domingo 

 91  Si los otros sus padres lo quisiessen sofrir, | elli de la eglesia nuncan querrié exir, | las 
noches e los días y los querrié trocir, | por salvar la su alma, al Criador servir. S. 
Domingo 

 101  Por ganar la tu gracia fizi obediencia, | por vevir en tormento, morir en penitencia; S. 
Domingo 

 101  Por ganar la tu gracia fizi obediencia, | por vevir en tormento, morir en penitencia; S. 
Domingo 

 107  El barón del buen seso por la ley complir, | queriendo de lacerio de sus manos vevir, | 
empeçó a labrar por dexar el pedir, | que era grave cosa, pora él, de sofrir. S. Domingo 

 107  El barón del buen seso por la ley complir, | queriendo de lacerio de sus manos vevir, | 
empeçó a labrar por dexar el pedir, | que era grave cosa, pora él, de sofrir. S. Domingo 

 138  Los qui lo levantaron a la orden lo dieron, | metieron heredades, thesoros ofrecieron, | 
por dar a Dios servicio, por esso lo ficieron; S. Domingo 
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164 El dïablo en esta de balde non estido, | ava un mal consejo aína bastecido, | demostroli al 
rey un sendera podrida, | por vengar el despecho que avié concebido. S. Domingo 

 180 «Rey», dixo el monge, «si tal es mi ventura, | que non pueda contigo aver vida segura, | 
dexar quiero tu tierra por foïr amargura, | iré buscar dó viva contra Estremadura». S. 
Domingo 

 196  Danos qui nos captenga, siervo del Criador, | qui sofrist grand martirio por ganar su 
amor, | porque nos somos malos e de poco valor, S. Domingo 

 225  El Rey de los reyes porque tanto sufrié, | bien gelo condesava cuanto elli lecié; | por darli 
buen confuerto de lo que merecié, | quísoli demostrar cual galardón avrié. S. Domingo 

 304  Por confortar los omnes el anviso varón | abrevïó, non quiso fer luenga oración, | exió 
luego a elIos, diolis la refectión, | diolis pronunciamiento de grand consolación. S. 
Domingo 

 327  El mortal enemigo, pleno de travesura, | que suso [a dalt] en los cielos buscó mala 
ventura, | por espantar la dueña, que oviesse pavura, | facieli malos gestos, mucha mala 
figura. S. Domingo 

 329  Guerreavala mucho aquel que Dios maldiga, | por espantar a ella fazié mucha nemiga; | 
la beneíta niña, del Criador amiga, | bivié en grand lacerio, quiquier que al vos diga. S. 
Domingo 

 360  Quales que foron de los primos, o ermanos, | fueron al padre sancto por besar las sus 
manos, S. Domingo 

 366  Fueron ellos su vía, su cosa aguisar, | por vender el cavallo, en aver lo tornar; | el padre 
cordojoso entró a su altar, S. Domingo 

 373  Señor Sancto Domingo, complido de bondad, | porque fo tan devoto e de tal caridad, | 
por sacar el cativo de la captividad | dioli Dios bona gracia como por eredad. S. Domingo 

 407  Parientes e amigos, el misme don García, | con es mensage bono ovieron alegría; | 
aguisaron su cosa por fer su romería, | por levar el enfermo a Silos la mongía. S. 
Domingo 

 407  Parientes e amigos, el misme don García, | con es mensage bono ovieron alegría; | 
aguisaron su cosa por fer su romería, | por levar el enfermo a Silos la mongía. S. 
Domingo 

 455  Ixieron de la nona por entrar a la cena, | tenién pan assaz poco, una casa non plena; S. 
Domingo 

 464  Por ir a Paraíso buscavalis carrera, | dizié que se guardassen de la mortal manera, S. 
Domingo 

 473  Mandamos a los fijos que onren los parientes, | téngalos a su grada fartos e bien 
calientes, | por dar el pan a ellos tuélganlo a sos dientes, | esta ley es dada a todos los 
credientes. S. Domingo 

 497  De la obedïencia que a Dios prometiestes, | que por salvar las almas el mundo 
aburriestes, | e de las dos partidas la mejor escogiestes, | catad que lo guardedes, si non 
por mal naciestes. S. Domingo 

 500  Nos atallo trobamos como viña dañada, | que es muy embegida porque fo mal guardada; 
| agora es majuelo, en buen precio tornada, | por ir a mejoría esta bien aguisada. S. 
Domingo 

 526  El barón cogollano, natural de Berceo, | San Millan con qui ava él de bevir deseo, | por 
onrar su criada facié toda asseo, S. Domingo 

 529  El cuerpo glorïoso, cuando fue adobada, | levaronlo a glesia por seer mas onrado; S. 
Domingo 

 565  Cuando vino la noche del sabado ixient, | por velar al sepulcro vino y mucha yent; | 
tovieron sus clamores todos de buena mient, S. Domingo 
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 612  Cuando ovo el ciego su cosa recabdada, | despidiosse del cuerpo por ir a su posada; S. 
Domingo 

 615  Doliense de la femna los monges del conviento, | fueron aparejados por fer su 
complimiento, S. Domingo 

 655  «Servan, non ayas miedo», dixo el revestido, | «sepas certeramiente eres de Dios oido, | 
por sacarte daquende so de Dios trametido, | tente con Dios a una por de coita exido». 
S. Domingo 

 700  Un caballero era natural de Hilantada, | cavallero de precio, de fazienda granada, | salió 
con su señor que li dava soldada, | por guerrear a moros, entrar en cavalgada. S. 
Domingo 

 711  Ovo pavor el preso de seer embargado, | que lo fazié el amo que lo tenié cerrado, | que 
si se levantasse que serié mal majado, | por escarmentar otros serié descabeçado. S. 
Domingo 

 42.  Los omnes cudiçiosos del aver monedado. | Que por ganar riqueza non dubdan fer 
peccado, Signos 

 15. Si lis dió otros fixos non lo diçe la leyenda: | Mas diolis una fixa de spiritual façienda, | 
Que hovo con su carne baraia e contienda, | Por consentir al cuerpo nunca soltó la 
rienda. Sancta Oria 

 36. Fixa, dixo Ollallia, tu tal cosa non digas, | Ca as sobre los çielos amigos e amigas: | Asi 
mandas tus carnes, e assi las aguissas | Que por subir a los çielos tu digna te predigas. 
Sancta Oria 

 83. Vido mas adelante en un apartamiento | De sanctos hermitannos un preçioso conviento, | 
Que sufrieron por Christo mucho amargo viento | Por ganar a las almas vida e 
guarimiento. Sancta Oria 

 129.  Duennas, dixolis Oria, non es eso derecho, | Para vieio e flaco conviene este lecho: | Yo 
valiente so e ninna por sofrir todo fecho: | Si yo y me echase, Dios avria ende despecho. 
Sancta Oria 

 7.  Abia otra costumne el pastor que vos digo, | Por uso una çitara traye siempre consigo, | 
Por referir el suenno, que el mal enemigo, Furtar non li pudiesse cordero nin cabrito. 
Sant Millan 

 17.  Querria esta vida en otra demudar, | E bevir solitario por la alma salvar, Sant Millan 

 23.  Quanto en la çiençia era mas embevido, | Tanto en la creençia era mas ençendido: | Ya 
querria del castiello fuera seer exido, | Por tornar a los montes, bevir mas escondido. 
Sant Millan 

 40.  Sonó la buena fama a los rioianos, | Las nuevas de los yermos ixieron a los planos, | 
Movieronse con esto los febles e los sanos, | Por veer al sant omite e besarli las manos. 
Sant Millan 

 52.  Fizo muchos ensayos la bestia maleita | Por estorbar la vida del sancto eremita, Sant 
Millan 

 96.  Metíe doctrina sana entre la clereçia, | Ca tales avie dellos que trayen folia, | Con legos e 
con clerigos lazdraba cada día, | Contendía por levarlos todos a meioria. Sant Millan 

 107.  Por complir su offiçio fizo hy sue capiella, | Çerca del oratorio edificó sue siella: Sant 
Millan 

 109.  Aun si me quisieredes, sennores, escuchar, | El secundo libriello todo es de rezar: | Unos 
pocos miraclos vos querría contar, | Que dennó Dios al mundo por elli demostrar. Sant 
Millan 

 203.  Fueron con estas cosas los diablos fellones, | Fiçieron so conçilio las malas criazones, | 
Por levantar capítulos e constituçiones, | Por destruir est sancto con algunas razones. 
Sant Millan 
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 203.  Fueron con estas cosas los diablos fellones, | Fiçieron so conçilio las malas criazones, | 
Por levantar capítulos e constituçiones, | Por destruir est sancto con algunas razones. 
Sant Millan 

204. Trataron de sue regla quando fueron iuntados, | De reformar los viçios que avien 
oblidados, | Por deçibir las almas de los buenos christianos, | De legos e de clerigos, por 
casar e casados. Sant Millan 

 215.  Quando ovo el buen omne los oios apremidos | Tovieron bien el siesto los falsos 
descreidos, | Con sos faias ençesas fueron luego venidos | Por quemar al sant omne 
todos bien avenidos. Sant Millan 

 221.  Desent quando ovieron echados los tizones, | Prisieronse a pelos e a los cabezones, | 
Dandose espoladas e fuertes aguiiones, | Por fer toda nemiga metien los corazones. 
Sant Millan 

 223.  Rendió graçias al Fijo de la Virgen gloriosa, | Que por salvar el mundo naçió de su 
esposa, Sant Millan 

 225.  Creçieli al sant omne cutiano la mission, | Siguiel la gent pobre por prender la raçion, 
Sant Millan 

290. Empezola a lidiar muy denodadament. | Quebrantar los adarves por llegar a la yent, Sant 
Millan 

301. Sanctigó a si mismo por fer buen complimiento. | Tendió ambas sues palmas, iuntólas 
muy a tiento, Sant Millan 

 306.  El coro de los martyres que por Christo morieron, | Que por salvar las almas las carnes 
aburrieron, Sant Millan 

 312.  Anselmus so criado preçiosa criazon, | Con muchos buenos omnes de grant religion | 
Aguisaron el cuerpo del preçioso varon | Por darli sepultura e ferli proçession. Sant 
Millan 

 315.  El Rey de los çielos, benedicto sennor, | Por onrar el buen cuerpo del sue buen 
confessor | Mostró muchos miraglos sobre esta labor, Sant Millan 

 433.  Movieronse las huestes, tovieron sue carrera, | Por acorrer al rey ca en porfazo era; Sant 
Millan 

 465.  Pusieron en la cosa asaz buen tempramiento | Por escusar enoio e grant aficamiento. 
Sant Millan 

 483.  El Rey de los çielos al so siervo leal | Dioli grant privilegio, un dono speçial; | Quando 
faze grant seca, tuerçe el temporal, | Todos por ganar pluia vienen al su corral. Sant 
Millan 

 

 9 por + infinitiu d’acció no feta 
 215.  Diçien: esta tal cosa debriemos escribilla, | Los que son por venir plazralis de oilla. 

Milagros 

 145.  Si Dios me aiudase la voluntad complir, | Del cordero Pasqual vos querria dezir, | Non es 
de oblidar, nin es de encobrir, | Ca trae la figura del otro por venir. Missa 

 269.  También de los presentes commo de los pasados, | Et de los por venir non seamos 
tentados. Missa  

 452  Tú goviernas las bestias por domar e domadas, S. Domingo 

 

 570  Desende adelant, esto es de creer, | las viésperas del sabado no las quiso perder, | non 
tovo a tal ora su massa por cocer, | otro majado luce, podédeslo veer. S. Domingo 

 9.  Las aves esso mesmo menudas e granadas | Andarán dando gritos todas mal 
espantadas: | Assi farán las bestias por domar e domadas, Signos 
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204. Trataron de sue regla quando fueron iuntados, | De reformar los viçios que avien 
oblidados, | Por deçibir las almas de los buenos christianos, | De legos e de clerigos, por 
casar e casados. Sant Millan 

 464.  Hi metieron las villas menudas e granadas, | Las que por poblar eran tan bien com las 
pobladas, Sant Millan 

 477.  Granadas e menudas por poblar e pobladas | Fueron en dar en esto todas pronunçiadas: 
Sant Millan 

 
 1 por + infinitiu d’immediatesa  
 838.  Ite missa est dicha, la missa acabada, | Era toda la gent por irse saborgada (molt 

contenta): Milagros 

 
 2 por + inf. d’acció retribuïda  
 141  Señor, bien te consejo, que nada non end prendas, | vive de tus tributos, de tus derechas 

rendas; | por aver que non dura la tu aIma non vendas, S. Domin 

 94.  Non se podia la freyra de la siella toller: | Dixole a Voxmea que lo querria saber: | Este 
tan guant adobo cuyo podria ser? | Ca non seria por nada comprado por haver. Sancta 
Oria 
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114 porque + por qué + porque 92 + 13 + 9 
 

 9 porque interrogatiu directe 
 63.  Quando vio el bispo San Laurençio levar, | Empezó de sus oios gravement a plorar, | 

Metiendo grandes voçes empezó de clamar; | Sennor,  por qué me quieres assi 
desemparar? Martyrio 

 229. Dixoli braba-mientre: don obispo lozano, | Contra mi por qué fuste tan fuert e tan villano? 
| Io nunqua te tollí valia de un grano, | E tu asme tollido a mi un capellano. Milagros 

 293.  Estando de tal guisa fuera de las vertudes, | Udió: Ubert, Ubert, por qué me non 
recudes? Milagros 

 550.  Sennor, dissoli ella, por qué me maltraedes? Milagros 

 553.  Dissolis el obispo: amigos non podemos | Condepnar esta duenna menos que la 
probemos. | Dissoli el conviento: de lo que bien sabemos, | Sennor, en otra prueba nos 
por qué entraremos? Milagros 

 188.  Aqui se nos descubre otra nueva raçon, | Raçon muy neçessaria plena de bendiçion, | 
Desque es consegrada toda la oblaçion, | por qué façe el preste otra consegraçion? 
Missa 

 189.  Habemos, que la hostia ante fue consegrada. | El vino esso mismo nol mengua nada. | 
por qué signa el preste la cosa consegrada? | Esta razon semeya que nos es aguisada. 
Missa 

 74.  Fiio el mi querido de piedat granada, | por qué es la tu Madre de ti desemparada? Duelo 

 125.  Fijo, por qué dessades vuestra Madre vevir, | Quando presto aviedes vos de en cruz 
morir? Duelo 

 
 11 porque interrogatiu indirecte  
 178.  Resuçitó el monge, el que era transido; | Pero por un grant dia sóvo fuert estordido; | 

Maguer tornó en cabo en todo so sentido, | Regunzó al convento por qué avie troçido. 
Milagros 

135.  Tu mucho cobdiçiest la nuestra compannia, | Sopist pora ganarla bien buena maestria, | 
Ca parties tus almosnas, diçies Ave Maria: | Porque lo façies todo yo bien lo entendia. 
Milagros 

 659.  Reyna de los çielos, Madre del pan de trigo, | Por que fo confondido el mortal enemigo, 
Milagros 

 891.  Fiçieronlis deçir toda la pleytesia, | De qual tierra vinieron o por qual romeria, | E commo 
los avie prísos Sancta María, | Por que li abrien fecha ellos grant villania. Milagros 

 48.  Los que lo non entienden bien deben preguntar | Porque cambia el clerico tan apriessa 
logar, | Anda destro siniestro en el sancto altar, Missa 

 284.  Desti comulgamiento, desta paz general, | De que comulgan todos, bien es ca non es 
mal, | Saber porque es esto respuesta natural, | Plaçer debe a todos, ca es bien 
comunal. Missa 

 132  «Abad», dixo el rey, «quiero que me oyades, | vos e vuestro conviento, los que aquí 
morades, | por qué es mi venida quiero que lo sepades, | escusar non vos puedo, quiero 
que me valades. S. Domingo 

 128.  Quando a vos de muerte non queriedes guardar, | Fijo, a mi debiedes delante vos levar, | 
Que de vos non vidiese io tan manno pesar: | Fijo en esto solo vos he porque reptar. 
Duelo 
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126 Una cosa me pesa mucho de coraçón, | que avemos un poco a cambiar la raçón; | 
contienda que li nasco al precioso barón, | por que passó la sierra e la Fuend de Catón. | 
El rey don Carcía,  S. Domingo 

 194  Señor, onde que sea, embíanos pastor, | que ponga esta casa en estado m<:jor; | mal 
nos face la mengua, la bergüença peor, | esta por qué abiene Tu eres sabidor. S. 
Domingo 

 239  Díxelis yo: "Señores, por Dios que me oyades, | por qué viene aquesto que vos me lo 
digades, | yo non so de tal vida nin fiz tales bonciades, | la raçón de la cosa vos me la 
descubrades". S. Domingo 

 
 3 porque relatiu A. N.   
 308.  A un omne catolico bien de religion | Fabloli la Gloriosa, dissol en vission: | Varon, 

porque estades en tal dissenssion? | Dad al mi creendero esta election. Milagros 

 548.  Empezbla el bispo luego a increpar, | Que avie fecha cosa por que debie lazrar, | E non 
debie por nada abbadessa estar, Milagros 

 258  En cabo el bon omne, pleno de sanctidad, | porque fosse complido de toda elignidad, | 
quísolo Dios que fuesse electo en abad; | el elector en ello non erró de verdad. S. 
Domingo 

 
 84 porque causal  
 14.  El tiempo del tu fijo todos lo esperaban, | Porque tardi venia mucho se aquexaban; 

Loores 

 32.  Tres dones li ofreçieron cada uno con su figura, | Oro, porque era Rey e de real natura, 
Loores 

 43.  Quando vino el tiempo de complida edat, | Reçibió el baptismo con grant humildat, | Non 
porque fuesse en elli ninguna suçiedat, | Mas que prisiese el agua de tal actoridat 
Loores 

 59.  Diolis un mal espanto a la hora del prender, | Porque la virtut podemos entender, Loores 

 90.  Vedar falso testimonio el octavo contiende, | El nono en cubdiçia mala quitar entiende, | 
El lecho del veçino el deçeno defiende. | Dios por que todo vino, por mi en la cruz 
piende. Loores 

 96.  Todas estas mezquindades que te veo sofrir, | A Isayas creo que las oy deçir: | Quando 
lloró Iheremias esto vedia venir: | Sennor seas loado porque quisiste morir! Loores 

 118.  Quando él resusçító todos resusçítamos, | Saliemos de prision, enguedat recobramos; | 
A la virgo María todos graçias rendamos, | Porque los peccadores tan grant merçet 
ganamos. Loores 

 119.  Una cosa leemos que non es de olbidar, | Porque en tu fijo debemos bien fiar, Loores 

 197.  Poi ende eres dicha tu estrella de mar, | Por que en tal periglo nos aves a uviar, Loores 

 208.  De todas las bondades fuisti, madre, cumplida, | Fuisti de Sancto Spiritu larga-mente 
embebida, | Pariste e mamantesti, et non fuisti corrompida; | Porque non crede esto es 
ludea perdida. Loores 

 117. Amaba al so fijo e amaba a ella, | Tenie por sol al fijo, la madre por estrella, | Querie bien 
al fijuelo e bien a la ponçella, | Porque los servie pocco estaba con gran querella. 
Milagros 

 161. Era de pocco seso, façie mucha locura, | Porque lo castigaban non avie nulla cura: 
Milagros 
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 196. Fussieron luego todos, e fueron derramados, | Teniense desta muerte que serien 
sospechados; | Porque ellos non eran enna cosa culpados, | Que serien por ventura 
presos e achacados. Milagros 

 252.  Dest varon don Estevan de qui fablamos tanto, | Porque muchas maldades traie so el 
manto, Milagros 

 254.  Laurençio e Agnes maguer que despechados, | Por que los ovo elli ante deseredados, 
Milagros 

 259.  Rendieron graçias multas a Dios los rogadores, | Porque empiadaba a los sos 
peccadores, Milagros 

 351.  Bien debemos creer que la Madre gloriosa | Porque fizo est omne esta tamanna cossa, 
Milagros 

 359.  Yssio de la eglesia alegre e pagado, | Fué luego a su casa commo era vezado, | 
Menazólo el padre porque avie tardado, | Que mereçiente era de seer fostigado. 
Milagros 

 365. El fuego porque bravo, fue de grant cosiment, | Non li nuçió nin punto, mostrolis buen 
talent, Milagros 

 384.  La Reyna de gloria tovose por prendada, | Porque la su eglesia fincaba violada: Milagros 

 437. Un dia por ventura con la otra mesnada | Methiose una femna flaquiella e prennada, | 
Non podió aguardasse tan bien a la tornada, | Tóvose por repisa por que era entrada. 
Milagros 

 550.  Sennor, dissoli ella, por qué me maltraedes? | Non so por aventura tal commo vos 
tenedes: | Duenna, disso el bispo, porque vos lo neguedes, | Non se redes creida, ca a 
probar seredes. Milagros 

 564.  Dissoli su façienda, porque era pasada, | Por sus graves peccados commo fo enganada, 
| Commo la acorrió la Virgo coronada: | Si por ella non fuesse, fuera mal porfazada: 
Milagros 

 597.  El bispo e los otros que con elli issieron, | Issieron a terreno do mas çerca podieron: | 
Fiçieron muy grant duelo por los que pereçieron, | Pesabanlis porque con ellos non 
murieron. Milagros 

 601.  De derecha envidia se querien desquitar, | Porque fincaron vivos, aiven un grant pesar, 
Milagros 

 637.  Fo luego al iudio, e fo bien reçibido, | Demandol commo andaba, por que era venido, | 
Ca de otras sazones lo avie conoçido, Milagros 

 685.  Fue luego a la casa, ca sabie do moraba, | Pusolo en porfazo porque lo non pagaba: 
Milagros 

 690.  Fo el trufan alegre, tovose por guarido, | Disso: indiçio prendo, non serás desmentido, | 
Cuidó que la imagen que non avie sentido, | Non fablarie palabra porque fuesse vençido. 
Milagros 

 710.  Amabalo el bispo mucho de grant manera | Porque lo escusaba de toda façendera: | Los 
pueblos e las gentes avienlo por lumnera, Milagros 

 797.  Si bien a de seer o me quieres prestar | Tu as en este pleito, madre, a trabaiar: | Otro 
procurador non me mandes buscar, | Ca porque lo buscasse non lo podrie trovar. 
Milagros 

 836.  Commo por la Gloriosa cobró aquel dictado | El que con su seyello oviera seellado: | Non 
dessó de deçir menudo nin granado | Que non lo disso todo, porque avie pasado. 
Milagros 

 43.  La laude es matheria e voz de alegria, | Hymno que en la alma pone plazenteria: | Por 
esso la pronunçia estonz la cleriçia, | Porque dize la pistola dichos de cortesia. Missa 
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 132.  La leçion se lo cuncta luego en la entrada | Que toda la familia uffre esta oblada : | A 
muertos e a vivos presta porque delgada: | La semeianza es poca, la cogecha granada. 
Missa 

 151.  Blago es el tau en toda su manera, | Cruz serie se oviesse la cabeza somera, | Tau salvó 
a essos porque menguado era: | Nos por la cruz cobramos la vida verdadera. Missa 

 228.  Quando en cruz estaba el sancto Salvador, | Mugieres que passaban doliense del 
Sennor, | Feriense a los pechos de muy grande dolor | Porque murie el justo, vivie el 
traydor. Missa 

 233.  Si remembrar quisieramos los vierbos renunçados | Las palabras passadas, los dichos 
traspassados, | Podremos entender, por seer mas pagados, | Porque en dos logares son 
los sanctos nomnados. Missa 

 282.  Nos por esto cantamos los agnus tres vegadas, | Porque en tres maneras façemos 
culpas granadas, | Façemos a Iesuchristo oraçiones dobladas, Missa 

 289.  Fue estonçe estableçido en vez de comulgar, | Que cutiano viniesen todos la paz tomar, | 
Porque cada domingo non podian comulgar | Fue el pan benedicto puesto en su logar. 
Missa 

 19.  Fuí en pos los lobos que al pastor levaban | Reptandolos a firmes porque a mi 
dessaban: Duelo 

 29.  lo cataba a elli porque tanto lazdraba, | E él cataba a mi que tanto me quesaba: Duelo 

 63.  Porque lo denostaban tanto era mesurado, | El non recudia nada, estaba bien quedado: 
Duelo 

 82.  Madre, bien te lo dixi, mas aslo oblidado, | Tuelletelo el duelo que es grant e pesado. | 
Porque fui del Padre del çielo enviado | Por reçibir martirio, seer cruçifigado. Duelo 

 115.  El velo que partie el tiemplo del altar | Partiós en dos partes, ca non podie plorar: | Las 
piedras porque duras quebraban de pesar, | Los iudios mesquinos non podian respirar. 
Duelo 

 136.  Demientre que don losep esto al recabdaba, | Io lazdraba mesquina, de plorar non 
çesaba, | Reptaba al mi fijo porque non me fablaba, | Io bien me entendia que sin seso 
andaba. Duelo 

 143.  Io mesquina si ploro, o si me amortesco, | O si con tan grant cueyta la vida aborresco, | 
Non sé porque me viene, ca io non lo meresco; | Mas a Dios por quien vino, a él ielo 
gradesco. Duelo 

 210.  Madre que a Teofilo que era desperado (6) | Tu li ganesti la graçia del tu sancto criado, | 
Tu aguisa, sennora, pora mi tal mercado, | Porque nunqua me vea en premia del 
pecado. Duelo 

 69  Porque facié mal tiempo, cayé fria elada, | o facié viento malo oriella destemprada, S. 
Domingo 

 90  Porque era tan bona, el l'aire tan onesto, | e la obedïencia lo travava tan presto, | e de 
tan bona guisa era toda su gesto, | algunos avié d'ellas que les pesava esto. S. Domingo 

 122  Porque era tan bono, de todos mejorado, | el abat de la casa dioli el priorado; S. 
Domingo 

 147  Todas estas menaças que el rey contava | el varón beneíto nada no las preciava; | 
cuanto él mas dicié, él mas se destorçava, | pesavali sobejo porque el rey pecava. S. 
Domingo 

 169  Pusieron por escusa que lo facién sin grado, | porque vedién que era el rey su 
despagado, S. Domingo 

 185  Exido so del regno do nascí e vivía, | porque con tu ermano abenir non podía, | ruégote 
que me dones una hermitañía, | do sirva al que nasco de la Virgen María». S. Domingo 
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 186 Dexemos al bon omne con el rey folgar, | conviénenos un poco la materia cambiar, | non 
podriemos sin esso la raçón acordar, | porque nos allonguemos, bien sabremos tornar. 
S. Domingo 

 196  Danos qui nos captenga, siervo del Criador, | qui sofrist grand martirio por ganar su 
amor, | porque nos somos malos e de poco valor, | non caya la tu casa en tan grand 
desonor. S. Domingo 

 224  Porque lo siempre casto, de bona pacïencia, | umilloso e manso, amó obedïencia, S. 
Domingo 

 225  El Rey de los reyes porque tanto sufrié, | bien gelo condesava cuanto elli lecié; S. 
Domingo 

 240  "Bona raçón demandas", dixo el mensagero, | "a essoIte faremos responso buen certero: 
| la una porque ruste casto e buen claustrero, | a la obedïencia non ruste refertero. S. 
Domingo 

 241  La otra te ganó mieúa Sancta María, | porque la su eglesia consagró la tu guía, | en el su 
monesterio fecist grand majoría, | es mucho tu pagada, ende te la embía. S. Domingo 

 250  Assaz querié la carne, el dïablo con ella, | tollerIo del buen siesto, meterIo a la pella; | no 
lo pudieron fer, ond avién grand querella, | porque del sol tan cerca sedié esta estrella. 
S. Domingo 

 311  Recudió el buen padre, quísola castigar: | «Amiga», diz, «non fablas como deviés fablar, 
| a Dios señero deves bendezir e laudar, | porque de tan grand cueta te deñó delibrar. S. 
Domingo 

 373  Señor Sancto Domingo, complido de bondad, | porque fo tan devoto e de tal caridad, S. 
Domingo 

 404  El enfermo él mismo querrié seer mas muerto, | ca a parte ninguna non trobava 
confuerto; | si no porque la alma prendié en ello tuerto, | por lo áI mas querrié colgar en 
un veluerto. S. Domingo 

 447  Ixió el sancto padre fuera del oratorio, | mandó todos los monges venir al parlatorio, | 
dixo: «Veyo, amigos, que usedes mormorio | porque es tan vazio el nuestro refitorio. S. 
Domingo 

 461  Desende adelante, porque bien la partieron, | diolis Dios buen consejo, nunca mengua 
ovieron; | los que ante dubdaron después se repintieron, | ca los dichos del sancto 
verdaderos ixieron. S. Domingo 

 500  Nos atallo trobamos como viña dañada, | que es muy embegida porque fo mal 
guardada; | agora es majuelo, en buen precio tornada, S. Domingo 

 628  Si non porque estava preso e bien legado, | farié malos trebejos, juego desaborado, | o a 
si o a otri dañarié de buen grado, S. Domingo 

 636  Quiérovos tres miraclos en uno ajuntar, | porque son semejantes quiérolos aungar; S. 
Domingo 

 651  So de los enemigos de la cruz afontado, | porque tengo Tu nomne so d'ellos 
malmenado; S. Domingo 

 64.  Porque de la su vista me quiera asconder, | Nin será aguisado, nin abria poder: | Yo 
razon non podria contra él mantener, | Seo mal aguisado por ante él paresçer. Signos 

 23. Porque angosta era la emparedaçion, | Teniala por muy larga el su buen corazon: 
Sancta Oria 

 60.  Porque daban al pueblo beber de buen castigo, | Por ende tienen los caliçes cada uno 
consigo: Sancta Oria 

 68.  Esto por nuestro merito nos non lo ganariemos, | Esto en que somos, nos non lo 
mereçiemo; | Mas el nuestro Esposo a quien voto fiçiemos | Fizonos esta graçia porque 
bien lo quisiemos. Sancta Oria 
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 133.  Madre, dixoli Oria, si tu eres Maria, | De la que fabló tanto el varon Isaia, | Por seer bien 
çertera algun signo queria | Porque segura fuese que salvarme podria. Sancta Oria 

 151.  Luego que oió este mandado Oria, | Abrió ambos los oios, entró en su memoria, | E dixo: 
ay mesquina! estaba en grant gloria, | Porque me despertaron so en grant querimonia. 
Sancta Oria 

 185.  Aun non me queria, sennores, espedir, | Aun fincan cosiellas que vos e de deçir: | La 
obra comenzada bien la quiero complir, | Que non aya ninguno porque me escarnir. 
Sancta Oria 

 80.  Frade, disso el bispo, tengotelo a grado, | Porque obedeçist tan bien a mio mandado: 
Sant Millan 

 102.  Blasmaronlo que era omne galeador, | Que era de los bienes del comun gastador, | 
Entendiolis los cueres el sancto confessor, | Porque tan mal erraban oyo él grant dolor. 
Sant Millan 

 131.  Quando fue Armentero de tal guisa guarído, | Fue luego por las tierras sobra grant el 
roido | Bendiçien a Dios todos sennor e rey complido | Porque li dió tal padre de tan alto 
sentido. Sant Millan 

 235.  Fueron de la cosa çerteros aseer, | Non lis podrie allora venir mayor plaçer: | Diçien que 
el sancto omne era de grant poder, | Porque Dios tan ayna lis quiso acorrer. Sant Millan 

 258.  El present de Onorio fue tan bien adonado, | Que passó un grant tiempo que non fue 
acabado: | El çellerizo misme sedie maravellado, | Connosçió que errara porque avie 
dubdado. Sant Millan 

 303.  Todos los confessores fazien grant alegría, | Porque vinie tal omne entre sue 
compannia, Sant Millan 

 319.  Despues fezo vertudes el confessor onrado, | Porque ganó grant preçio maes que avie 
ganado: Sant Millan 

 368.  Porque avie en ellos nemiga sobeiana, | Dió grant podestadia Dios a la gent pagana, 
Sant Millan 

 467.  Cada tierra que debe secund que fue mandado, | Dizlo el privilegio ond esto fue sacado; | 
Mas non sé por qual guisa, ca todo es cambiado, | Porque quiquier que sea, es muy 
grant peccado. Sant Millan 

 
 7 porque final 
 22.  Todos los sacrifiçios los de la ley primera | Todos significan la hostil verdadera: | Esta fue 

lhesu-christo que abrió la carrera | Porque tornar podamos a la sied cabdalera. Missa 

 235 Non podriemos nos tanto escribir nin rezar, | Aun porque podiessemos muchos annos 
durar, Milagros 

 176  Por Dios, que no me quieras tan mucho segudar, | sepas de mí non puedes nulla cosa 
levar, | Aun porque quisiesse non tern,a que, dar, | xugo del fuste seco ¿quí lo podrié 
sacar?». S. Domingo 

 732  Aún porque entiendan que non dize derecho, | quiero juntar a éste otro tal mismo fecho | 
de otro cavallero que nunca dio nul pecho, S. Domingo 

 765  Demas, porque pudiesses bevir mas apremiada, | de fablar sin licencia que non fuesses 
ossada, | fecist obedïencia, fust monge encerrada, | era elel tu servicio el Criador 
pagada. S. Domingo 

 74.  Si çerraren los ojos porque non vean nada, | Dentro será el vierven que roe la corada, | 
La mala repentençia de la vida passada | Que fue mala et suçia, fediente e enconada. 
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 185.  Nin conseio nin manna nunqua podie trobar, | Porque de la posada lo podiesse echar, | 
Vivien en esta cueyta que oydes contar, | Estabanse por poco en ora de ermar. Sant 
Millan 

 

 

Vegeu: 
 

Sembla equivalent a para que sea: 
40. Desent leen la pístola, la oraçion complida, | Leenla alta-mientre por seer bien oyda, Missa 

 

 

 

 

 

 

L’expressió temporal por siempre o para siempre 
 169.  Otro grant privilegio aven estos varones, | El dia del juicio juzgarán las razones, | Ellos 

con el tu fijo partirán los gualardones, | Destaiarse an por siempre iamas las petiçiones. 
Milagros (1 ocurrència) 

 170.  Alli vememos todos en complida edat, | Alli verná tu fijo con la su magestat, | Alli verná la 
cruz e la humanidat, | Alli se partirá por siempre mentira de verdat. Milagros (8 
ocurrències) 

 68.  Luengo será el dia a los bien aventurados, | Ca nunca avrán noche que sean 
embargados: | Será amargo mucho para los condenados, | Que serán para siempre del 
bien desfeduzados. Signos (1 ocurrència) 

 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1229

Juan MANUEL 
El libro de los enxiemplos del conde Lucanor et de Patronio, text und 

anmerkungen aus dem nachlasse von Hermann Knust herausgegeben von 
Adolf Birch-Hirschfeld. Leipzig, 1900. 

No,mbre d’ocurrències: 
151 casos de por + inf.  296 de para   
por + infinitiu causal: 24 para introduint un circumstancial de temps: 15 
por + infinitiu impulsivofinal:  64 para introduint un circumstancial de lloc: 45 
por + infinitiu de destinació i afins: 59 para introduint un benefactiu: 15 
por + infinitiu d’acció no feta: 2 para introduint un complement nominal de destinació:  97 
por + infinitiu d’acció immedata: 2 para introduint un infinitiu de destinació:  106 
por amb altres valors: 1.018 para introduint un infinitiu impulsivofinal: 18 

404 de por que (245 porque, 152 por que, 1 por [que] i 6 [por] que) 
Por qué interrogatiu directe: 1 
Por qué interrogatiu indirecte: 15 
Por que relatiu amb antecedent nominal: 39 
Por que relatiu amb antecedent oracional: 3 
Porque causal: 227 
Porque final: 114 
No tener (haber) por que + infinitiu:1 5 

47 de para que final  

  1 de por tal de  

Para que 
Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos faigades en este fecho lo que 

vos mas cunple, plazerme ya que sopiesedes lo que contecio, pàg. 26 
Et para que vos podades guardar deste enganno que vos quiere fazer, plazerme ya 

que sopiesedes lo que contescio a un cuervo con un rraposo, pàg. 29 
Sennor conde Lucanor, dixo Patronio, para que en esto fagades lo que yo entiendo 

que vos cunple [faser], plazerme ya mucho que sopiesedes lo que contescio a la 
golondrina con las otras aves, pàg. 33 

Sennor conde Lucanor, dixo Patronio, este fecho es muy grande et muy peligroso et 
para que mejor entendades lo que vos [cunple] de fazer, plazerme ya que sopiesedes lo 
que contescio en Tunez a dos cavalleros que bivian con el infante don Enrique, pàg. 40 

Sennor conde, dixo Patronio, para que vos conortedes, quando tal cosa vos 
acaesciere, seria muy bien que sopiesedes lo que acaescio a dos omnes que fueron muy 
rricos, pàg. 43 

Sennor conde,”dixo Patronio, “para que vos fagades en esto lo que vos devedes, 
mucho querria que sopiesedes lo que contescio a un dean, pàg. 46 

Llamo a una manceba de su casa et dixol’ que toviese perdizes para que cenasen esa 
noche, pàg. 47 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “commoquier que vos fazedes rrazon de vos 
quexar, para que en tales cosas commo estas fiziesedes lo mejor siempre, plazerme ya 
que sopiesedes lo que contescio a don Pero Melendez de Valdes, pàg. 70 

                                                 
1  Frase feta que s’ha introduït en el català actual i que no hem trobat en els textos antics. Es recomana 

de substituir-la pels més genuïns «no caldre»,  «no haver-hi cap raó per a»,  «no haver-hi cap neces-
sitat de». 
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Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, […] para que sepades la manera del su 
enganno, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a los buhos et a los cuervos, pàg. 
74 

Sennor conde [Lucanor,”dixo Patronio,] “para que fagades en esto lo que fuere mas 
vuestra pro, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a un rrey, pàg. 77 

Et el especiero pregunto que para que eran aquellas pellas, pàg. 77 
E desque el rrey vio que el podia fazer quanto [oro] quisiese, mando [traer] tanto 

d’aquellas cosas para que pudiese fazer mill doblas, pàg. 79 
Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que [vos fysiesedes en fasienda deste 

mogo lo que] al mio cuydar seria mejor, mucho querria que sopiesedes lo que contescio 
a un muy grand philosopho, pàg. 82 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que desto vos podades guardar, 
plazerme ya mucho que sopiesedes lo que contescio al leon et al toro, pàg. 86 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “commoquier que el folgar et tomar plazer es 
bueno, para que vos fagades en esto lo que es mas aprovechoso, plazerme ya que 
sopiesedes lo que [fase] la formiga para mantenimiento de su vida pàg., 91 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que podades bien consejar a todo 
omne que aya de casar su parienta, plazerme ya mucho que sopiesedes [lo] que 
contescio al conde de Provencia, pàg.100 

Et para que esto pudiese conplir, tomo muy grand gente consigo et muy bien 
aguisada et fuese para la tierra sancta de ultramar, pàg.101 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos fagades en esto lo mejor et 
mas a vuestra pro, plazerme ya mucho que sopiesedes lo que contescio a la Verdat e a 
la Mentira, pàg.111 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos fagades en esto lo que yo 
cuydo que vos mas cunple, plaserme ya que sopiesedes lo que acaescio a don Lorengo 
Suares, pàg.132 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos le podades consejar en esto, 
plazerme ya que sopiesedes lo que contescio una vez a un rraposo que se fizo muerto, 
pàg.135 

Sennor conde,”dixo Patronio, “para que fagades [en esto] lo que me paresce mas a 
vuestra pro, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a los de la eglesia catedral, 
pàg.141 

Et desque el cardenal tovo todos los scriptos ante si, pusoles plazo para que viniesen 
otro dia a oyr sentencia pàg., 142 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos entendades, al mio cuydar, lo 
que vos mas cunple de fazer en esto, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a un 
rrey, pàg.144 

Desque ovieron tornado para fazer el panno mucho oro et plata et seda et muy grand 
aver para que lo finiesen, pàg.145 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos en esto acertedes en lo mejor, 
seria bien que sopiesedes lo que contescio a los muy buenos falcones gargueros, 
pàg.149 
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Pero veed si sodes de buena ventura en fallar carrera para que en un punto podades 
aver perdon de todos vuestros pecados, pàg.152 

Sennor, para que vos escojades en esto lo mejor, mucho quer[r]ia que sopiesedes la 
rrespuesta que dio una vez el conde Ferrant Gonsales a sus vasallos, pàg.166 

Sennor conde,”dixo Patronio, “para que vos fagades en esto al mio cuydar lo que 
vos mas cunple seria muy bien que sopiesedes lo que contescio a un omne, pàg.168 

Sennor conde,”dixo Patronio, “para que sepades para esto lo que vos mas cunple, 
seria bien que sopiesedes lo que contescio a un omne con un pardal, pàg.170 

Sennor conde,”dixo Patronio, “commoquier que el bienfazer en qualquier guisa o 
por qualquier entencion que se faga sienpre el bienfazer es bien, pero para que vos 
sopiesedes commo se devó fazer lo que omne faze por su alma, pàg.172 

Et para que ayades dello buen gualardon, conviene que lo primero que desfagades 
los tuertos que avedes fecho, ca poco valdria rrobar el carnero et dar los pies por amor 
de Dios, pàg.175 

Et mas, para que la limosna sea buena conviene que aya en ella estas cinco cosas, 
pàg. pàg.175 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos sepades lo que vos mas 
cunpliria de fazer en esto, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a un moro, 
pàg.177 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos sepades esto, mucho querria 
que sopiesedes lo que contescio al diablo, pàg.181 

Et para que los podades conoscer, tomad el consejo del evangelio, pàg.186 
Et para que vos podades en esto obrar commo vos cunple, plazerme ya que 

sopiesedes dos cosas, pàg.188 
Sennor conde,”dixo Patronio, “para que vos fagades en esto lo que vos mas cumple, 

plazerme ya que sepades lo que contescio a un omne con el diablo, pàg.202 
Et el omne dixole que para que gelo diria, ca el non le podria dar consejo en la 

tristeza que el avia, pàg.202 
Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “mucho me plaze desto que dezides, et para 

que vos mejor lo podades fazer, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a un muy 
grand philosopho, pàg.208 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, […] pero para que vos podades saber qual es 
el amigo verdadero, plazerme ya que sopiesedes lo que contescio a un omne bueno, 
pàg.217 

Mas para que vos et todos los jomnes podades cognoscer qual es bueno a Dios et al 
mundo et qual es de buen entendimiento, pàg.229 

Sennor conde Lucanor,”dixo Patronio, “para que vos entendades que es en esto lo 
mejor et vos mas cumple de fazer, mucho me plazeria que sopiessedes lo que contecio a 
un rrey christiano, pàg.241 

Por ende digo asi que las obras que omne ha de fazer para que aya por ellas la 
gloria del parayso, pàg. pàg.275 

Todas estas buenas obras para que omne por ellas aya la gloria del parayso ha 
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mester que se fagan en tres maneras, pàg.275 
Et asi, sennor conde Lucanor, devedes entender por estos enxienplos la rrazon [por] 

que las obras para que el omne vaya a parayso es mester que sean buenas et bien 
fechas, pàg.279 

Dezirvos he yo tanto que cunpla asaz para que entendades lo que yo vos quiero dar 
a entender, pàg.279 

Entendiendo que la principal rrazon para que el omne fue criado es para salvar et 
alma, pàg.285 

 

296 para 
 15 casos introduint un circumstancial de temps:  (12 para sienpre) 

Acorrio entonce al rrey de Inglaterra et librol’ de muerte para este mundo et diol’ 
vida perdurable para sienpre, pàg.23 

Si yo pudiese oyr de vos el vuestro canto, para sienpre me ternia por de buena 
ventura, pàg. 31 

Vos lo tenia guardado para quando viese su tiempo, pàg.42 
Caeria tal desamor entre vos e el, que ternia danno a entramos para adelante, 

pàg.85 
Mando guisar [preparar] sus bodas para un dia señalado, pàg.105 
Tan grand movimiento que para sienpre fincase por fazanna, pàg.161 
Que fincase para sienpre, pàg.172 
Otrosi dexavalo porque fincase del fama para sienpre, pàg. 174 
Dura para siempre sin fin, pàg.226 
Dura et finca para sienpre, pàg.226 
Buena posada en loaquel do avedes a durar para sienpre, pàg.226 
Perder aquello que es cierto que ha de durar para sienpre sin fin, pàg 226 
Que en todo su rregno para siempre fuese escripto aquel vieso, pàg.. 248 
Non finca otra cosa para sienpre sinon lo que se faze sola mente por amor de Dios, 

pàg.. 253 
Castiga sus fijos ante del tienpo de la desobediencia para sienpre ha dellos pecado, 

pàg.. 256 

 
 45 introduint un circumstancial de lloc: 

Et ante que amaniciese fuese para la puerta del rrey et dixo a un portero,  pàg. 10 
Et el dia que llegaron al puerto, yendo todos armados para tomar tierra, pàg. 22 
Et luego fuese para las aves et fizolas ayuntar, pàg. 33 
Fuese paral omne [e metiose] en su poder, pàg. 34 
Et por ende vinose para Toledo para aprender de aquella ciencia, pàg. 46 
Enviava rrogar que, sil’ queria veer vivo, que se fuese luego para el, pàg. 47 
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[le] rrogava que [se] fuese con el para Sanctiago, pàg. 48 
E fueronse para Sanctiago, pàg. 48 
Que se fuese con el para la corte, pàg. 49 
E fuese con el para la corte, pàg. 49 
Vol vieron las rriendas a los cavallos et tornaronse para la hueste, pàg. 62 
Et desque el rrey se fue para su tienda, mandolos prender, pàg. 63 
Et queriendo cavalgar don Pero Melendez para se yr para el rrey, pàg. 71 
Tornaronse paral rrey et contaronle la rrazon, pàg. 71 
Queriendo catar [cercar] manera commo se vengase, vinose para mi, pàg. 73 
Et desque fue asi maltrecho fuese para los buhos et contoles el mal et el danno que 

los cuervos le finieran, pàg. 74 
El enganno con que el cuervo andava, et fuese paral mayoral de los buhos, pàg. 75 
Et fuese para una villa do era el rrey, pàg. 77 

[d]espediose del rrey et fuese para su casa, pàg. 78 
Et desque lo ovo visto, tornose paral rrey, su padre, pàg. 99 
Grand gente consigo et muy bien aguisada et fuese para la tierra sancta, pàg. 101 
En la noche quando se ovo de yr para su casa do estava su muger, pàg. 105 
Et fuese para Saladin et partio aquellas sus galeas, pàg. 106 
Et enviol’ muy rrico et muy bien andante para su tierra, pàg. 109 
Fuese paral papa et contol’ la su fazienda, pàg. 118 
Et el emperador partiose del papa et fuese para su casa, pàg. 118 
Et el fuese luego para aquel omne bueno, pàg. 156 
Fuese desconocida mente para su casa et escondiose, pàg. 163 
Et deque el diablo et aquella beguina2 fueron a esto avenidos, fuese la beguina para 

aquel logar do bivian aquel omne et aquella muger, pàg. 182 
La mala beguina la vio estar triste, fuese para el logar, pàg. 182 
Fuese para su marido et dixol’ eso mismo, pàg. 183 
Puso en su coraçon de se guardar et de lo provar et fuese para su casa, pàg. 185 
Veyendo que non podia guarescer, fuese para la tierra sancta en rromeria para 

morir alla, pàg. 195 
Fueronse los cavalleros para sus casas, pàg. 199 
Martin et tomo algada para casa del rrey et librolo de la prision, pàg. 205 
Et fuese luego para la duenna et preguntol’ la verdat de aquel fecho, pàg. 197 
Tornose para su padre et dixol’ todo lo quel’ acaeciera, pàg. 219 
Fuese para ella et visco en ella muy bien andante, pàg. 225 

                                                 
2 Una mena de monja seglar 
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Son de malas [entenciones], et commoquier que obran bien para si, pàg. 228 
Fuese Saladin para su casa, pàg. 230 
Et Saladin fuese para sus gentes, pàg. 232 
E desque estas cosas fueron pasadas endereço Saladin para yrse para su tierra 

quanto mas ayna pudo, pàg. 236 
Fuese Saladin para casa de aquella buena dueña, pàg. 226 
Et fueronse todos con el paral a[l]caçar, pàg. 242 
Et dende fuese la mas encubierta mente que pudo para casa de la rreyna, pàg. 244 

 
 15 introduint un benefactiu: 

Et esto es sennal cierto que los fizo para los legos, pàg. 2 
El pagamiento que el figado ha de la cosa dulce, en tirandola para si, lleva con ella 

la melezina, pàg. 4 
Semejame muy grand onrra et grant aprovechamiento para mi, pàg. 6 
El privado se partio del rrey, fuese para aquel su cativo et contol’ todo lo quel’ 

conteciera con el rrey, pàg. 9 
Et gano del segurança para si et para su linage, pàg. 34 
Et gano del segurança para si et para su linage, pàg. 34 
Començo de rrogarle quel’ diese de aquel figado para un su gato, pàg. 38 
Et por esta rrazon que non se quexase de yr a la eglesia, ca mejor era para el, pàg. 

48 
Lo que [le] fuese mas aprovechoso para el cuerpo et para la su fazienda, pàg. 82 
Lo que [le] fuese mas aprovechoso para el cuerpo et para la su fazienda, pàg. 82 
Si el pleito es provechoso para vos, pàg. 143 
Es el casamiento muy bueno para el, pàg. 154 
Que avia aquella fija, que gela diese para el, pàg. 155 
Non es el consejo conplido nin bueno para vos, mas para seer del todo conplido, 

pàg. 224 
Es la muerte muy cruel et muy fuerte para si mismo et para los quel’ quieren bien, 

pàg. 283 

 
 97  introduint un complement nominal de destinació: 

Se aprovechen del a servicio de Dios et para salvamiento de sus almas, pàg. 5 
Et por esta manera [le partia de] algunas cosas quel’ conplian para su fazienda, 

pàg. 13 
Et bien cred que quanto los moços son mas sotiles de entendimiento tanto son mas 

aparejados para fazer grandes yerros para sus faziendas, ca an entendimiento para 
començar la cosa, pàg. 13 

Seervos ya muy grant danno paral alma et grant verguenga et grant denuesto paral 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1235

cuerpo et para la fama, pàg.21 
Seervos ya muy grant danno paral alma et grant verguenga et grant denuesto paral 

cuerpo et para la fama, pàg.21 
Seervos ya muy grant danno paral alma et grant verguenga et grant denuesto paral 

cuerpo et para la fama, pàg.21 
Acorrio entonce al rrey de Inglaterra et librol’ de muerte para este mundo et diol’ 

vida perdurable para siempre, pàg.23 
Commoquier que los vuestros ojos son prietos, quanto para ojos mucho son mas 

fremosas que otros ojos ningunos, pàg.30 
Toda cosa prieta conorta el viso para los ojos, pàg. 30 
Et rruegovos que algun conorte me dedes para esto, pàg. 43 
Esto me cunple mas que otra cosa para quier que me [contesce], pàg. 58 

[a] los grandes sennores vos cunple de aver algun tesoro para muchas cosas et 
sennaladamente, pàg. 58 

Lo que devedes a vuestras gentes et para guarda de vuestra onrra, pàg. 58 
E a poco rrato perdio el lonbardo la fabla et murio en guisa que non fizo nada de lo 

que avia mester para su alma, pàg. 59 
Es una ayuda que cunple mucho para tales cosas, pàg. 65 
Et el golfin dixol’ que para muchas cosas et sennaladamente que sin aquella cosa, 

que se non podia fazer el alquimia, pàg. 77 
Que non tome otro cuydado sinon tomar plazer et comer et beber et folgar, que asaz 

he para mi vida, pàg. 91 
Que sopiesedes lo que [fase] la formiga para mantenimiento de su vida, pàg. 91 
Traen quanto pan pueden para su mantenimiento, pàg. 92 
Cuydan que tienen ya rrecabdo para su vida ese anno, pàg. 92 
Non es buena rrazon para ningun omne et mayor mente para los que an de mantener 

grand estado, pàg. 93 
Non es buena rrazon para ningun omne et mayor mente para los que an de mantener 

grand estado, pàg. 93 
Et commoquier que mas quisiera qualquier de los otros para rrey, non tovo por 

aguisado de lo fazer, pàg. 99 
E entonce le dixo el conde de los casamientos quel’ movian para aquella su fija, pàg. 

102 
Ganaredes la gracia de Dios por que vos de en este mundo bien et mucha onrra 

paral cuerpo et salvamiento paral alma en el otro, pàg. 115 
Ganaredes la gracia de Dios por que vos de en este mundo bien et mucha onrra 

paral cuerpo et salvamiento paral alma en el otro, pàg. 115 
La vida enojosa que avia de sofrir quel’ era tan grand danno para la su fazienda et 

para las sus gentes que non podia, pàg. 117 
La vida enojosa que avia de sofrir quel’ era tan grand danno para la su fazienda et 
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para las sus gentes que non podia, pàg. 117 
Las saetas con que matan los ciervos et que dexaria lo al para otra vegada, pàg. 118 
Muy aprovechoso para qualquier llaga, pàg. 119 
Vinia por demandar una de sus fijas para con que casase, pàg. 120 
Et con tanto partiose de don Alvarhanez et fuese para su padre, pàg. 121 
Non quiere para si otra pro nin otra fama, pàg. 129 
Pero sabed que para lo uno e para lo al cunple mucho, pàg. 130 
Pero sabed que para lo uno e para lo al cunple mucho, pàg. 130 
El diente del rraposo era bueno para el dolor de los dientes, pàg. 136 
El coraçon [del rraposo] era bueno paral dolor del coraçon, pàg. 136 
Et para esto mandoles dar un palacio, pàg. 145 
Que vistiese aquellos pannos para la fiesta, pàg. 147 
Todo vuestro bien paral cuerpo et paral alma es que fagades servicio a Dios, pàg. 

150 
Todo vuestro bien paral cuerpo et paral alma es que fagades servicio a Dios, pàg. 

150 
Para este consejo mucho querria que sopiesedes lo que contescio a un ciego, pàg. 

153 
Et el padre le dixo quel’ plazia ende mucho si pudiese fallar para el casamiento 

quel’ cunpliese, pàg. 155 
Quando vieredes que cunple para defendimiento de lo vuestro, pàg. 167 
Que sepades para esto lo que vos mas cunple, pàg. 170 
Que aya buena fama de las gentes et para todos los bienes temporales, pàg. 176 
Seria muy mejor para salvamiento et aprovechamiento del alma, pàg. 176 
Aquello era bien fecho para en aquella cosa, pàg. 178 
Para mientes a las obras et non a la semejanza, pàg. 187 
Le daria cobro paral cuydado que avia, pàg. 203 
Queredes fazer vuestra fazienda paral cuerpo et paral alma fiat derecha mente, pàg. 

206 
Queredes fazer vuestra fazienda paral cuerpo et paral alma fiat derecha mente, pàg. 

206 
Seria grand pena et grand danno para la salud del cuerpo, pàg. 208 
Aquel lugar quel’ era tan dannoso paral alma et paral cuerpo et para la fama, pàg. 

209 
Aquel lugar quel’ era tan dannoso paral alma et paral cuerpo et para la fama, pàg. 

209 
Aquel lugar quel’ era tan dannoso paral alma et paral cuerpo et para la fama, pàg. 

209 
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Lo que non podia escusar para la salud del mi cuerpo, pàg. 211 
Toman tal sospecha que enpeece poco menos paral mundo et paral dicho de las 

gentes, pàg. 212 
Toman tal sospecha que enpeece poco menos paral mundo et paral dicho de las 

gentes, pàg. 212 
Lo que es verdat en si, mas quanto para Dios et para el alma non aprovecha, pàg. 

212 
Lo que es verdat en si, mas quanto para Dios et para el alma non aprovecha, pàg. 

212 
Tales obras quales entendia que cunplen para salvamiento de su alma et para 

guarda de su fama, pàg. 212 
Tales obras quales entendia que cunplen para salvamiento de su alma et para 

guarda de su fama, pàg. 212 
Puso todas las cosas que eran mester para toda su vida, pàg. 225 
Buena morada para toda vuestra vida, pàg. 226 
Todo el [su] bien es para este mundo, pàg. 228 
Et otros fazen buenas obras para servicio de Dios, pàg. 228 
Et para las guardar amas ha mester muy buenas obras, pàg. 228 
E otrosi para saber qual ha buen entendimiento ha mester muchas cosas, pàg. 228 
Obran malas obras para las gentes, pàg. 229 
Et otros dizian que era verdat para el otro mundo, pàg. 232 
Non seria muy bueno para este mundo, pàg. 232 
La una es que se arrepienta para nunca tomar [a] aquel pecado, pàg. 247 
Fizo caer a su contrario en el foyo que fiziera para en que el cayese, pàg. 256 
La mejor cosa que omne puede escoger para este mundo es la paz sin mengua, pàg. 

256 
Todo omne es bueno, mas non para todas las cosas, pàg. 257 
Es muy mayor para quien lo estudiare, pàg. 258 
La otra es abastamiento para en su vida, pàg. 258 
Lo mucho es para mucho, pàg. 260 
Tengo que en lo que vos he puesto en este libro ha tanto que cunple para estas cosas, 

pàg. 263 
El mas conplido et alabado para consegero es el que guarda bien la poridat, pàg. 

264 
Mas tienpos aprovecha paral continuado deleyte, pàg. 265 

De buen seso es qui non quiere fazer para grand obra, pàg. 265 
Las dos cosas primeras que convienen para salvamiento de las almas, pàg. 269 
Non podria dezir conplida mente todo lo que para esto seria mester, pàg. 269 
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Entendra que se prueva con rrazon que para los christianos non cunple de catar 
rrazon, pàg. 270 

Podra fazer et fara buenas obras para la gloria del parayso, pàg. 274 
Podria dezir que para esto non ha mester al sinon fazer bien et non fazer mal, pàg. 

274 
Porque non las fizo a buena nin a derecha entencion non le prestaron para yr a 

parayso et fuese para el infierno, pàg. 276 
Commo quier que sean mas periglosos para sus madres, pàg. 281 
Nunca se puede fallar buen tienpo para la muerte, pàg. 282 
Non saben en ella guardar tan conplida mente commo las animallas lo que les 

cunple para pro et para salut de sus cuerpos, pàg. 283 
Non saben en ella guardar tan conplida mente commo las animallas lo que les 

cunple para pro et para salut de sus cuerpos, pàg. 283 
La principal rrazon para que el omne fue criado es para salvar et alma et pues 

nascen en el mundo para esto, pàg. 285 
Todo lo que cunple para salvamiento de las almas, pàg. 286 
Aprovechosa para aquellos que lo guardasen, pàg. 286 
Que non oviese mal acabamiento paral su cuerpo, pàg. 286 

 
 106 introduint un infinitiu de destinació: 

Et bien cred que quanto los moços son mas sotiles de entendimiento tanto son mas 
aparejados para fazer grandes yerros para sus faziendas, ca an entendimiento para 
començar la cosa, pàg. 13 

Son mas aparejados para fazer grandes yerros para sus faziendas, ca an 
entendimiento para començar la cosa, pàg. 13 

Dixo a su fijo que fuesen amos alla para conprar algunas cosas que avian mester, 
pàg. 14 

Que me deva escoger para ser conpannero de los sus siervos, pàg. pàg. 20 
Es la mejor manera que vos podedes tomar para salvar el alma, pàg. 24 
Si quieres cavallos et mulas et aves et canes para caçar et tomar plazer et joglares 

para te fazer alegria et solaz, pàg, 27 

Si quieres cavallos et mulas et aves et canes para caçar et tomar plazer et joglares 
para te fazer alegria et solaz 

La entencion del rraposo era para engannar al cuervo, pàg. 31 
Et desque el pico fue abierto para cantar, cayo el queso en tierra, pàg. 32 
Podrian los omnes fazer rredes et lazos para tomar las aves,33 
Et agora aquel mio enemigo enviome dezir que nos aviniesemos en uno, para nos 

defender daquel otro, pàg. 39 
Bien entendedes vos que non vos dexa logar para fazer ninguna cosa, pàg. 42 
Tanto mas se esforçaran vuestros contraries para vos tomar lo vuestro, pàg.  54 
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Et para cavarlo bien cred que han mester grand vagar los que lo han de cavar, pàg.  
55 

Los mios metenme muchos miedos et dizenme que quiere buscar achaque para ser 
contra mi, pàg.  60 

Muy grant aparejamiento para lo fazer, pàg.  61 
Podria aver muchas buenas rrazones para lo alabar, pàg.  63 
Non querrian grand guerra nin grand paz, ca non son para se parar a la guerra, 

pàg.  64, 
Fazer mal en la tierra et tener a vos et a la vuestra parte en premia para levar de vos 

lo que avedes et non avedes, pàg.  64 
Et queriendo cavalgar don Pero Melendez para se yr para el rrey, pàg.  71 
Veades vos que non le finca logar para se poder nunca avenir con el, pàg.  76 
Que me faria cobrar muy grand pro et grand onrra, et para esto que avia mester que 

catase alguna cosa, pàg.  76 
Yo atiendo del desque sea en tienpo para me la fazer, pàg.  81 
Et commo los moços son quexosos para saber et para fazer todas las cosas, pàg.  83 
Et commo los moços son quexosos para saber et para fazer todas las cosas, pàg.  83 
Fablaron todas entre si que manera podrian catar para salir desta premia, pàg.  pàg. 

87 
Dixiese que se rrecelava que el toro andava catando manera para le traer quanto 

danno pudiese, pàg.  87 

De lo que fazen las formigas para se mantener, pàg.  91 
Oviesen de sacar el pan para lo enxugar, pàg.  92 
Que non podrian aver sol para lo enxugar, pàg.  92 
Parescen feos lo que an buen donario para ser [omnes apuestos], pàg.  95 
Et estas son las sennales de fuera que sienpre son muy dudosas para conoscer lo que 

vosme preguntades, pàg.  95 
Mas para conoscer los moços por las sennales de dentro, pàg.  95 
Todo lo que avia mester para cavalgar, pàg.  97 
Las cosas que eran menester paral cavalgar et quien queria que cavalgase con el, 

pàg.  98 
Et el conde estudo tan grand tienpo en la prision que era ya su fija en tienpo para 

casar, pàg.  102 
Todos los que con el bivian, pudieron asmar [cavil·lar?] para la sacar de aquella 

mala entencion, pàg.  118 
Et començo a catar rrazones para provar que era verdat lo que dizia, pàg. 126 
Que fiziese el alguna cosa por que oviesen achaque para seer contra el, pàg.  135 
Eran buenos para poner en la fruente de los moços, pàg.  136 
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Era buena para guarescer de los panarizos et sacogela, pàg.  136 
Vio una muger descalça volviendo lodo cerca el rrio para fazer adobes, pàg.  139 
Et desque ovieron tornado para fazer el panno mucho oro et plata, pàg.  145 
Tanto servir commo en aver guerra con los moros para ensalçar la sancta et 

verdadera fe catolica, pàg.  150 
La manera que un omne malo podria aver para fazer a todas las otras gentes, pàg.  

180 
Et tomo la navaja que la mala beguina traxo para lo fazer, pàg.  184 
Quel’ degollase con una navaja que tenia paral’ degollar, pàg.  184 
Et quando el loco que solia venir al banno para ferir los que se bannasen llego, 

endereço al banno, pàg.  192 
Non avian cosa que dar al conde, su sennor, para comer, pàg. 195 
Et bien cred que el diablo sienpre cata tienpo para engannar a los omnes, pàg.  203 
Et asi cato manera para engannar a aquel omne en el tienpo que estava en aquella 

coyta, pàg.  203 
Et non fallaron soga para lo enforcar, pàg.  205 

¿quien vio nunca que menguase soga para enforcar omne?, pàg.  205 
Veremos mas en este fecho, ca si culpado es y se finca para conplir eras la justicia, 

pàg.  205 
Que se ayude omne faziendo bien para aver bien o faziendo mal para aver mal, pàg.  

211 
Que se ayude omne faziendo bien para aver bien o faziendo mal para aver mal, pàg.  

211 
Et tengo que este exienplo es bueno para saber [hombre] en este mundo quales son 

los amigos, pàg.  221 
Et desque non fallan en ellos ningun cobro para escapar de la muerte, pàg.  222 
Non es el consejo conplido nin bueno para vos, mas para seer del todo conplido, 

pàg.  224 
Las tiene Dios guardadas para dar dellas gualardon, pàg.  226 
Que sienpre me acordase della para la guardar, pàg.  227 
Muchas cosas ha mester el omne para saber acertar en lo mejor, pàg. 227 
Et para saber qual es en si, hase de mostrar en las obras que faze a Dios, pàg.  228 
Qual es de buena palabra et qual es de buena entencion e para lo escoger verdadera 

mente, pàg.  229 
Para saber desto la verdat, querria mucho que sopiesedes lo que contescio a 

Saladin, pàg.  229 
Dixoles qu’el vinia muy alegre de su caça et para conplir el alegria, pàg.  234 
Entendio que era tienpo para salir del banno, pàg.  242 
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Non tenie ninguna cosa con quel’ pudiese fazer mal, nin aun para se defender, pàg.  
243 

Amostro dos cosas para seer el rrepentimiento verdadero, pàg.  247 
Et esto acabado fuese el angel para nuestro sennor Dios, pàg.  248 
Et dalli adelante fue el rrey muy bueno para servicio de Dios, pàg.  248 
Se pueden aprovechar para salvamiento de las almas 251 
Pocas cosas puedan acaescer para las vidas et las faziendas de los omes, pàg.  251 
Sienpre que es muy aparejado para fazer perder el alma, pàg.  247 
Et non se quexa para fazer su danno, pàg.  255 
Son dobles de coraçon et sueltos para conplir los desaguisados deseos, pàg.  260 
Los guardase et se aprovechase dellos quel’ cunplirian asaz para salvar el alma, 

pàg.  262 
En tal manera que vos converna de aguzar el entendlmiento para las entender, pàg.  

263 
Errar para perdonar de ligero da atrevimimiento, pàg.  265 
Grand vengança para menester (?) luengo tiempo para encobrir la madureza seso, 

pàg.  265 
Grand vengança para menester (?) luengo tiempo para encobrir la madureza seso, 

pàg.  265 
Et para seer las almas guardadas ha mester muchas cosas pàg., pàg.  266 
Para las guardar que non cayan al infierno conviene que se guarde de las malas 

obras que son carrera para yr al infierno, pàg.  266 
Para las guardar que non cayan al infierno conviene que se guarde de las malas 

obras que son carrera para yr al infierno, pàg.  266 
Devedes saber que para ganar la gloria del parayso, que ha guardarse omne de 

malas obras, pàg.  266 
Estas buenas obras para guardar las almas et guisar que vayan a parayso ha mester 

y quatro cosas, pàg.  267 
Desque es en tienpo para lo entender, que crea c toda su ley, pàg.  267 
Deve fazer [buenas] obras para salvar el alma, pàg.  269 
Deve omne guardar de fazer malas obras para escusar las penas del infierno et fazer 

las buenas para ganar la gloria del parayso, pàg.  269 
Deve omne guardar de fazer malas obras para escusar las penas del infierno et fazer 

las buenas para ganar la gloria del parayso, pàg.  269 
Que para estas aver amas gloria o pena, pàg.  270 
Et para lo alimpiar ordeno nuestro sennor Dios en la primera ley la circuncision, 

pàg.  273 
Ordeno del baptismo es derecha mente ordenado para alimpiar el pecado original, 

pàg.  273 
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Es el mas limpio, et sennalada mente para alimpiar, ca las mas de las cosas non 
limpias, todas se alimpian con el agua, pàg.  273 

Deve guardar de fazer malas obras para se guardar de yr a las penas del infierno, 
pàg.  274 

Todas las cosas que omne devia fazer para se guardar de yr a las penas del infierno, 
pàg.  274 

Et para ganar la gloria del parayso, pàg.  274 
Otrosi le ayudan a los bienes deste mundo para aver salud et onrra, pàg.  275 
Las obras que omne ha de fazer para aver la gloria del parayso, pàg.  275 
En esta manera fara las obras que omne deve fazer para aver la gloria de parayso, 

pàg.  276 
Porque non las fizo a buena nin a derecha entencion non le prestaron para yr a 

parayso et fuese para el infierno, pàg.  276 
Otrosi para se guardar omne de las obras que omne puede fazer para yr al infierno 

ha mester de se guardar, pàg.  276 
Otrosi para se guardar omne de las obras que omne puede fazer para yr al infierno 

ha mester de se guardar, pàg.  276 
Estas tres maneras conplida mente avria manera asaz para fazer un libro, pàg.  284 
Lo que les cunple para guardar sus faziendas, pàg.  284 
La principal rrazon para que el omne fue criado es para salvar et alma et pues 

nascen en el mundo para esto, pàg.  285 

 
 18  introduint un infinitiu impulsivofinal: 

Abrio el pico para cantar, pàg. 32 
Et por ende vinose para Toledo para aprender de aquella ciencia, pàg.  46 
Otras tales cosas que nunca las farian sinon para espantar a los cercados, pàg.  54 
Vos [dira] siempre cosas para vos meter en sospecha, pàg.  61 
Mando llamar quantos buenos omnes eran con el para judgar qual dellos lo fiziera 

mejor, pàg.  63 
Et cato esta manera para se poder vengar, pàg.  pàg. 74 
Los malos consejos que les dieron para salir de su premia et apremiar a ellos, pàg.  

89 
E la Verdat metiose so tierra para vevir do estavan las raíces, pàg.  112 
Tomo aquella yerba que avia menester para matar los ciervos, pàg.  119 
Vinieron todos contra don Lorengo Suares para lo matar, pàg.  133 
Metio mano a un cochiello para sacarle el coraçon, pàg.  136 
Cavalgo para andar por la villa, pàg.  147 
Saco la navaja para le cortar los cabellos, pàg. 185 
Veyendo que non podia guarescer, fuese para la tierra sancta en rromeria para 
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morir alla, pàg.  195 
Entro en una calleja para fazer aquello que non pudie escusar, pàg. 208 
Queria yr con el aquella noche para traer aquello, pàg. 214 
E desque estas cosas fueron pasadas endereço Saladin para yrse para su tierra 

quanto mas ayna pudo, pàg.  236 
Vos he dicho asaz a mi cuydar para poder guardar el alma, pàg.  287 

 
151 por + infinitiu 

 
 24 por + infinitiu causal 

Et devedes crer que por estar en servicio de Dios non morredes ante, nin vivredes 
mas por estar en vuestra tierra, pàg.  24 

Et devedes crer que por estar en servicio de Dios non morredes ante, nin vivredes 
mas por estar en vuestra tierra, pàg.  24 

Non creades que tal omne commo vos teniendo gentes et vianda, que por non seer el 
lugar muy fuerte, podriedes tomar peligro ninguno, pàg.  54 

Et non tengades que el donarie se dize por seer omne hermoso, pàg.  95 
Et por seer muy fidalgo [e] muy rrico, pàg.  109 
Ca si el omne por aver grand amor a su muger quiere estar con ella, pàg.  130 
Et los unos dizian que por ser omne rreboltoso, pàg.  180 
Et los otros dizian que por seer omne muy peleador, pàg.  180 
Et los otros dizian que por seer muy mal fechor en la tierra, pàg.  180 
Podria fazer mas mal a todas las otras gentes, que era por seer de mala lengua et 

asacador, pàg.  180 
El omne se puede ganar con Dios es por seer omildoso, pàg.  241 
Mejor es perder faziendo derecho que ganar por fazer tuerto, pàg.  254 
Por fazer bien se ha el conplido bien, pàg.  259 
Por usar mucho mugeres et vino et malos plazeres, pàg.  265 
Por ser torticero et cruel, pàg.  265 
Por aver muchos [contraries] et pocos amigos se pierden los sennorios e la vida, 

pàg.  265 
De quanto menos por fablar lo de los omnes es o por mas saber, pàg.  265 
De quanto menos por fablar lo de los omnes es o por mas saber, pàg.  265 
Ca por dezir guardar las almas non se entiende que las meten en un Castillo, pàg.  

266 
Ca por partir el pan en otra manera commo todos lo parten, non avia la sancta 

scriptura por que fazer mencion del partir del pan, pàg.  272 
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Et dixo que non viniera el por menguar [disminuir o aminorar algo] nin por desfazer 
la ley sinon por la conplir et cunplio la primera ley en la circuncisión, pàg.  273 

Et dixo que non viniera el por menguar nin por desfazer la ley sinon por la conplir et 
cunplio la primera ley en la circuncision, pàg.  273 

Et dixo que non viniera el por menguar nin por desfazer la ley sinon por la conplir et 
cunplio la primera ley en la circuncision, pàg.  273 

Non seria la obra buena por seer buena en si, si non fuese bien fecha, pàg.  276 

 
 59 por + infinitiu destinació 

Non lo fizo sinon por vos provar, pàg.  6 
Non lo fizo sinon por provar que es lo que tiene en vos, pàg.  11 
Entendet que lo faze por vos engannar et guardatvos del, pàg.  32 
E averlo he [de faser] por salir agora desta lazeria et desta cuyta en que esto, pàg.  

38 
Non avedes por que trabajar nin aventurarvos mucho por llegar a logar, pàg.  51 
Alguno vos fizier’ enojo, non por vos fazer danno nin desonrra, pàg.  57 
Lo que devedes fazer, por ayuntar grand tesoro de buenas obras, pàg.  59 
Avia pasados muchos trabajos por defender su tierra, pàg. 66 
Si quisieremos olvidar los vicios et fazer mucho por nos defender et levar nuestra 

onrra adelante, pàg.  67 
En lo que tu pro pudieres fallar | Nunca te fagas mucho por rrogar, pàg.  69 
Fizole mucho bien et mucha onrra por le fazer emienda, pàg.  72 
Deve fazer omne quanto pudiere por lo poner y et non lo deve dexar por atender, 

pàg.  72 
Todas las cosas que fazer pudiere por poner consejo en las cosas quel’ acaecieren, 

pàg.  72 
Que voslo non fagan por [vos] traer a aquello que troxieron las animallas al leon, 

pàg.  89 
Pueden aver en sus casas una vez et non catan por al sinon por traer quanto pueden, 

pàg.  92 
Es tan mesquina cosa, [ha] tal entendimiento et faze tanto por se mantener, pàg.  93 
Nin ayades envidia de la su buena andança que an por usar del arte de la mentira, 

pàg. 115 
Et non entendades que fazia esto por le lisonjar, nin por le falagar, pàg.  123 
Et non entendades que fazia esto por le lisonjar, nin por le falagar, pàg.  123 
Nin si por le fazer plazer nin conplir su talante dexa nada de lo que pertenesce a su 

estado, pàg.  130 
El pecado e la maldad que omne [fase] e lo al que por faserle emienda o faserle 

plaser, pàg.  130 
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Seria el de muy buena ventura si muriese por le vengar e por le sacar de aquella 
deshonra, pàg.  132 

Seria el de muy buena ventura si muriese por le vengar e por le sacar de aquella 
deshonra, pàg. 132 

Que parase mientes, si el leal era, que devia faser, pues que era cristiano, por 
guardar el cuerpo de Dios que es rrey de los rreyes, pàg.  134 

Si dende adelante non faze todo lo que deve por non fincar menguado, pàg. 137 
Los almendrales floridos que semejan nieve por le fazer perder el deseo de la nieve, 

pàg.  139 
Nunca fiziera el rrey cosa por le fazer plazer, pàg.  140 
Muchas vezes se pierden las cosas que se podrian acabar por les dar vagar [temps 

suficient], pàg.  143 
Et desque el falcon vio yda el aguila torno a la garça et començo a andar muy bien 

con ella por la matar, pàg.  150 
Fizosele muy grave de sofrir et enderezo [adreçament, acció d’adreçar-se o dirigir-

se] a ellos por los matar, pàg.  164 
E desque los suyos vieron que se non dolia del [su] cuerpo por defender su tierra et 

su onrra, fueron con el, pàg.  167 
Muy grand tienpo por meter mal entre ellos, pàg.  181 
Avia muy grand tienpo que andava por poner mal entr’ ellos, pàg. 181 
Que nunca el cuydase que rreya por le fazer escarnio, pàg.  200 
Por vos fazer algun yerro algunos que lo non devian fazer, pàg.  200 
Commo podre saber las cosas que son por venir et commo podre fazer muchas, pàg.  

201 
Et esto fazia el alcalde por lo librar por los quinientos maravedis que cuydava que le 

avia dado, pàg.  205 
Omne mas deve trabajar es por aver buena fama et por se guardar que ninguno non 

le pueda travar en ella, pàg.  207 
Omne mas deve trabajar es por aver buena fama et por se guardar que ninguno non 

le pueda travar en ella, pàg.  207 
Et el amigo de su padre avia fecho quanto pudiera por lo escapar, pàg.  221 
Non aviendo ninguna culpa et seyendo sin pecado, por desfazer las culpas et los 

pecados que los omnes merecían, pàg. 222 
Tan poderoso que faga quanto pudiere por aver grand riqueza, pàg.  223 
Si leal es, non deve catar sinon por dar el mejor consejo, pàg.  224 
Pero seyendo estas cosas guardadas, todo lo que pudierdes fazer por levar vuestra 

onrra et vuestro estado adelante, pàg.  226 
Acertar en lo mejor et fazerlo, ca por entender omne la cosa et non obrar della bien, 

non tengo que mejora mucho en su fasienda, pàg.  227 
Et otros dizian que era verdat para el otro mundo, mas [que por] seer sola mente de 
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buena alma, que non seria muy bueno para este mundo, pàg.  232 
Ca de una parte ovo miedo que gelo preguntava por lo sosacar, et si dixiese que era 

rrey quel’ mataria, pàg.  246 
Por dexar el sennor al pueblo lo que deve aver dellos les tomara lo que non debe, 

pàg.  255 

Dios guarde a omne de fazer fecho malo, ca por lo encobrir [avra] de fazer otros 
muchos malos fechos, pàg.  257 

Non es de buen seso qui mengua su onrra por [a]crescer la agena, pàg. 259 
Nunca he de partir mano de fazer todo mio poder por saber ende lo mas que yo 

pudiere, pàg.  263 
La una por non alongar mucho el libro, pàg.  274 
Mas por fazer omne buena obra si la faz por vanagloria o por ypocrisia o por aver 

la fama del mundo, maguer [encara] que faz buena obra, non la faz bien, pàg.  276 
Mas por fazer omne buena obra si la faz por vanagloria o por ypocrisia o por aver 

la fama del mundo, pàg.  276 
Con quien vivia su fijo, et por servir a su sennor, pàg.  277 
Ningun omne merescia muerte de traydor por matar su sennor et su padre, pàg.  278 
Aquellos pannos con que los han de cobrir por los guardar del frio, pàg. 281 
Los cuydados et trabajos et enojos que omne ha de sofrir por la acrescentar et por la 

mantener, pàg.  285 
Los cuydados et trabajos et enojos que omne ha de sofrir por la acrescentar et por la 

mantener, pàg.  285 

 
 64 por + infinitiu final 

Dixiese aquellas rrazones por le provar, pàg.  10 
Todo aquello le fiziera el rrey por [le] provar, pàg.  11 
Et sennalada mente lo mas por castigar su fijo et darle exiemplo, pàg.  14 
Bien cuydaria que lo dixieredes por me provar, pàg.  20 
Fazia mucho bien et sufria grandes trabajos por ganar la gracia de Dios, pàg. 21 
Vos diran que fagades mucho por la valla, [e esta valla] dizen ellos por mantener 

muchas gentes, pàg.  24 
Non sospecho que lo fazia por levar del el queso que tenia en el pico, pàg. 31 
Si queredes fazer muy grand vuestro danno por aver dineros et darlos do se deven 

escusar, pàg.  38 
Et desque fizo mucho por buscar alguna cosa que comiese, non pudo aver cosa, pàg.  

43 
Que non ayades muchos amigos et vasallos et les dedes mucho por los aver et los 

guardar, pàg.  61 
Non los podrian veneer, que el que yva a ellos non lo fazia por vencerlos, pàg.  64 
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Non faredes vuestro danno por fazer plazer a los que querrian guarescer, pàg.  65 
Dalde a entender que lo fazedes por conplir su rruego, pàg.  69 
Et los quel’ estavan esperando por le matar por mandado del rrey, pàg.  71 
Este omne non vino a vos sinon por vos engannar, pàg. 74 
Que aquel cuervo non viniera a ellos sinon por su danno et por saber sus faziendas, 

pàg.  75 
Non vino a vos sinon por [vos] engannar et por vos fazer algun danno, pàg.  75 
Non vino a vos sinon por [vos] engannar et por vos fazer algun danno, pàg.  76 
Envio el rrey a su casa por saber [si] sabian del algunas nuevas, pàg.  80 
Mucho fiziesen por [lo] guardar de danno, pàg.  82 
El rrey que era moço quexavase mucho por veer commo catava los agueros el 

philosopho, pàg.  83 
Rrogaronles todas las animallas que trabajasen quanto pudiesen [por meter 

desavenencia entre ellos, pàg.  87 
Dixieron que se trabajarian quanto pudiesen] por fazer esto que las animallas 

querian, pàg.  87 
Que gelo dizian por meter mal entr’ellos, pàg.  88 
Provo una vez un rrey moro a tres fijos que avia por saber qual dellos seria mejor 

omne, pàg.  95 
Que esto que fablavan con el, si lo dizian por non lo fazer, que tenia que le fazian 

muy grand tuerto, pàg.  104 
Et dixo [le] que non viniera por tomar nada del, pàg.  106 
Queria bevir algun tienpo en la su casa por aprender alguna cosa, pàg. 106 
Descendio mucho ayna por los acorrer, pàg.  107 
Et el soldan que non parava mientes sinon por cevar sus falcones, pàg.  107 
Et don Alvarhanez dixol’ que vinia por demandar una de sus fijas para con que 

casase, pàg.  120 
Patronio, un omne vino a mi por guarecer comigo, pàg.  131 
E acaescio un dia que por faser plaser a los moros, dixoles, pàg.  130 
E pues que Jhesu Christo muriera por rredemir los pecadores, pàg.  132 
Et el rrey por le fazer plazer fiso poner almendrales, pàg.  139 
E entonce por le fazer plaser mando el rrey fenchir de agua rrosada aquella grand 

albuhera, pàg. 139 
Tanto avia fecho por le fazer plazer et conplir su talante, pàg.  140 
Non devia] olvidar el lodo que fiziera por le fazer plazer, pàg.  140 
Cada que el falcon tornava a la garça, luego vinia el aguila por le matar, pàg.  150 
Andando con ella muy alto vino el aguila otra vez por lo matar, pàg.  150 
Et non entendades que vos digo esto por non conplir vuestro talante, pàg.  156 
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Escondiose en un lugar encubierto por veer lo que se fazia en su casa, pàg.  163 
E de que el mercadero los vio asi estar, fue aun mas movido por los matar, pàg.  164 
Tovieron que era bien de yr la ver por preguntarle si sabia alguna cosa del alma del 

senescal, pàg.  173 
Et vos, sennor conde, si tomades pesar o cuydades que vos loan por vos escarnecer, 

pàg.  179 
Et por provar lo que su muger faria, echose a dormir en su rregago, pàg. 185 
Anda asacando falsedades et mentiras por meter mal entre las gentes, pàg.  186 
E quando el Mal vino alegre por veer el su fijo quel’ nasciera, pàg.  190 
Et el rrey et todos quantos eran con el por fazer onrra al conde et sennaladamente 

por [la] fazer a los cavalleros, fueron con los huesos del conde fasta Osma do lo 
enterraron, pàg.   199 

Et el rrey et todos quantos eran con el por fazer onrra al conde et sennaladamente 
por [la] fazer a los cavalleros, fueron con los huesos del conde fasta Osma do lo 
enterraron, pàg.  199 

Et por fazer lo que los fisicos le consejavan et era su pro entro en una calleja para 
fazer aquello que non pudie escusar, pàg. 208 

Vino a mi el otro dia que entre en una calleja por fazer lo que non podia escusar, 
pàg.  211 

Et todo esto fazen por encobrir los yerros de los pecadores, pàg.  222 
Devia omne fazer mas por los ganar por amigos, pàg.  223 
Grant tienpo avia que se partieran de su tierra por saber una cosa, pàg.  234 
Et Saladin le dixo quanto avia trabajado por fallar rrespuesta cierta, pàg.  236 
Mas digo que si todas estas cosas fiziesen por aver perdon de todos sus pecados o 

por aver la gracia de Dios, pàg.  245 
Mas digo que si todas estas cosas fiziesen por aver perdon de todos sus pecados o 

por aver la gracia de Dios, pàg.  245 
Qui faz bien por rrecebir bien non faz bien, pàg. 259 
Nunca dexare de vos preguntar et afincar por saber de vos lo mas que yo pudiere, 

pàg.  263 
Mas quiere dezir que por fazer omne malas obras van las almas al infierno, pàg.  

266 
Puesto en la cruz et que tomo y muerte por rredemir los pecadores, pàg.  267 
Et guardarse de fazer las malas por escusar las penas del infierno, pàg.  269 
Ferir a su padre por escapar a su sennor, pàg.  278 

 

 2 por + infinitiu d’acció no feta 
Deve fazer omne quanto pudiere por lo poner y et non lo deve dexar por atender, 

pàg.  72 
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Non se puede saber [e esta cosa que me vos preguntades es por venir] ciertamente, 
pàg.  94 

 2 por + infinitiu d’immediatesa 
Et estando sobre el por prenderle o por matarle, pàg.  277 
Et estando sobre el por prenderle o por matarle, pàg.  277 

 

404 por que (245 porque, 152 por que, 1 por [que] i 6 [por] que) 

 
 1 porque interrogatiu directe 

Porque tanto tardavades?, pàg.  204 

 
 15 porque interrogatiu indirecte  

E desque lo vio commo vinia, preguntol’ por que fiziera aquello, pàg.  10 
Yo veo que tu te quieres partir de mi, et non se porque lo fazes, pàg.  27 
Pregunto al philosopho que porque fazia aquello, pàg.  84 
Et desque ovieron comido preguntol’ que porque vinia tan sin sospecha, pàg.  120 
Et ella dixol’ porque nunca podia estar a su guisa, pàg.  139 
Et pregunto[le] el rrey por que llorava, pàg.  139 
Et el rrey preguntol’ por que llorava, pàg.  139 
Et el rrey preguntol’ por que lo fazia, pàg.  140 
Et desque se conoscieron preguntol’ que porque venia triste, pàg.  181 
Dixoles ella que bien sabia por que vinian, pàg.  173 
Et pregunto por que dezian las gentes esta palabra, pàg.  178 
Pregunto a su madre que porque llorava, pàg.  190 
Et preguntol’ porque lo fiziera, pàg.  199 
Preguntol’ porque vinia tan triste, pàg.  202 
Preguntoles que porque dizian esto, pàg.  210 

 
 39 porque relatiu A. N.   

Esto le oyo dizir, estrannogelo mucho diziendol’ muchas maneras por que lo non 
devia fazer, pàg.  8 

Que lo lavasen con unas melezinas que avia mester, et quel’ alinpiasen de aquellas 
cosas por que el figado estava maltrecho, pàg.  38 

Non vos dexa logar para fazer ninguna cosa por que salga por vos de aquel grand 
peliglo en que esta, pàg.  42 

Et aquel fecho por que el me rrogo, non es aun librado, pàg.  46 
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Non queria quel’ dixiese ninguna cosa de por que venia fasta que oviese comido, 
pàg.  46 

Et despues que ovieron comido, apartose con el et contol’ la rrazon por que alli 
viniera, pàg.  46 

Entendio que otro avia mas pobre que el, et que avia menos rrazon porque lo devie 
seer, pàg.  44 

Contaronle la rrazon por que non pudieran conplir su mandado, pàg.  71 
Sapos et otras tales cosas que se crian en los lugares yermos por que avia muy 

mejor de comer que solia, pàg.  84 
Anda buscando maneras por que sea contra mi, pàg.  86 
Sienpre guardat que nunca digades nin fagades cosa por que el pueda entender que 

de vos se [mueve] mala sospecha, pàg.  90 
Non sabie nada de la rrazon por que el rrey fazia esto, pàg.  98 
Ninguna cosa de su fazienda nin oviese entr’ ellos cosa por que el tomase ninguna 

carga de Saladin porque fuese tenido de lo guardar, pàg.  106 
Querrian muy de grado que fiziese el alguna cosa por que oviesen achaque, pàg.  

135 
Rrespondio que nunca fisiera cosa por que cuydava que le avria Dios merced, pàg.  

132 
Et el maestro le dixo que el non le diera prescio [por] que [le] deviese dar grand 

seso, pàg.  162 

De las rrazones por que perdio el alma un siniscal de Carcasona, pàg.  172 
Ay entre nos grand rrason porquel’ deva mucho amar, pàg.  187 
Fazer a todas las otras gentes cosa por que mas mal les veniese, pàg.  180 
Et los otros dizian que la cosa por que el omne malo podria fazer mas mal a todas 

las otras gentes, pàg.  180 
Et la rrazon por que estava tan triste, pàg.  203 
Vos sabedes que una de las cosas del mundo por que omne mas deve trabajar es por 

aver buena fama, pàg.  207 
Si omne fuese por algun lugar et fallase muy grand aver o otra cosa muy 

aprovechosa por que el non oviese nada fecho, pàg.  210 
Ca el nunca fizo nin busco cosa por que le deviese venir aquella desaventura, pàg.  

211 
Muchos omnes me dizen que una de las cosas por que el omne se puede ganar con 

Dios, pàg.  241 
Et guardate que non fagas aqui rroydo por quel’ despiertes, pàg.  243 
Fizo muchos buenos fechos por que ovo buena fama en este mundo et merescio aver 

la gloria del paraiso, pàg.  248 
Et pues el prologo es acabado en que se entiende la rrazon por que este libro cuydo 

conponer en esta guisa, pàg.  251 
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El mal por que toviere lo otro en que vee guardar en el que se non deve querer caya, 
pàg.  264 

El seso por que guia non es su alabado (?) et el que non fia mucho de su seso 
descubre su poridad al que es flaco, pàg.  264 

Non podia fincar en el mundo et el era el verdadero cuerpo por que los omnes avian 
a seer salvos, pàg. 271 

Et devedes saber que la rrazon por que dizen que tomo el pan et bendixolo, pàg.  271 
Et las por que el omne ha de yr al infierno conviene que sean malas, pàg.  279 
Vos he dicho las maneras por que yo entiendo que el omne puede guisar, pàg.  279 
Devedes entender por estos enxienplos la rrazon [por] que las obras para que el 

omne vaya a parayso es mester que sean buenas, pàg.  279 
Entendra que non debria fazer por el cosa por que perdiese el otro que dura sin fin, 

pàg.  279 
Non deven fazer al sinon aquellas cosas por que mejor et mas segura mente pueden 

salvar las almas, pàg.  285 
Commo un dia, demas que aun en este mundo aquel plazer o aquello onrra o aquel 

deleyte por que todo esto quiere perder, pàg.  285 
Non ponen su talante en al sinon en las cosas por que mejor puedan salvar las 

almas, pàg.  286 

 
 3 porque relatiu A. O.   

An muchos debdos [deutes] et bienfechos [benefici] de vos porque deven querer 
vuestra pro [profit] et vuestro servicio, pàg.  148 

Et ha muchos buenos deubdos entre mi et el, porquel’ devo amar, pàg.  187 

Al que Dios da vencimiento de su enemigo [guardese] de lo por que fue vencido, pàg.  
256 

 
 227 porque causal  

Et porque don Johan vio et sabe que en los libros contesce[n] muchos yerros en los 
trasladar, pàg.  1 

Porque las letras semejan unas a otras, pàg.  1 
Et porque don Johan se rrecelo desto, pàg.  1 
Mas ponganla a la mengua del su entendimiento, porque se atrevio a se entremeter a 

fablar en tales cosas, pàg.  2 
Et porque [a] muchos omes las cosas sotiles non les caben en los entendimientos 

porque non las entienden bien, pàg.  4 
Et porque [a] muchos omes las cosas sotiles non les caben en los entendimientos 

porque non las entienden bien, pàg.  4 
Et porque non toman plazer en ello, non lo pueden aprender nin saber, pàg.  4 
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Et porque non puede seer que los omes que alguna buena andança an, que algunos 
otros non ayan envidia dellos, pàg.  6 

Ca todo aquello qu’el rrey le dixiera non fuera porque el rrey oviese voluntad de lo 
fazer, pàg.  10 

Porque pocas son las cosas en que algun contrallo non puede acaescer, pàg.  13 
Començaron a dezir que lo errara mucho aquel omne bueno porque yva el de pie 

que era viejo et cansado, pàg.  15 
Et porque los otros que i fallamos, dixieron que non era bien, mandete subir, pàg.  

16 
Et otrosi porque veo que por omne del rnundo nin por ninguna manera non puedo 

un dia solo ser seguro, pàg.  19 
Estas rrazones que avedes dicho et sennaladamente porque me dixiestes que en todo 

esto vos consejase, pàg.  20 
Mas plazeme mucho porque dezides que queredes fazer emienda a Dios, pàg.  20 
Vuestros consejeros vos lo dizen porque saben que, desque en tal fecho vos ovieren 

metido, pàg.  28 
Et [por] que la cosa prieta non es tan apuesta commo la de otro color, pàg.  30 
Et porque toda cosa prieta conorta el viso para los ojos, pàg.  30 
Et porque entendio don Johan que este exiemplo era muy bueno, fizolo escrivir en 

este libro, pàg.  32 
Arripintieronse ende mucho porque ante non avian y puesto consejo, pàg.  34 
Et porque entendio don Johan que este enxiemplo era muy bueno, fizolo poner en 

este libro, pàg.  35 
Et porque puso todo su pensamiento por f[y]uza vana, non se fizo al cabo nada de lo 

que ella cuydava, pàg.  37 
Et porque don Johan se pago deste exienplo, fizolo poner en este libro, pàg.  37 
Et porque entendio don Johan que este exienpio era bueno, mandolo escribir, pàg.  

39 
Et porque entendio don Johan que este exienplo era bueno, mandolo escrivir, pàg.  

42 
Pregunto a aquel que comia las cortezas que porque fazia aquello, pàg.  44 
Por la dolencia de su tio, et lo al porque rrecelo que avia de dexar su estudio, pàg.  

48 
Et dixol’ commo gradescia mucho a Dios porque estas buenas nuevas le llegaran a 

su casa, pàg.  48 
Et porque entendio don Johan que era este muy buen exienplo, fizolo poner en este 

libro, pàg.  51 
Et porque yo se que vos sodes muy leal et sabedes mucho de tales cosas commo 

estas, rruegovos que me consejedes, pàg.  52 
E quando el rraposo entendio que el gallo estava en salvo, pesol’ mucho porque nol’ 
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pudiera tomar, pàg.  53 
Porque es cierto que de los que son en los periglos, que muchos mas escapan, pàg.  

55 
Et porque don Johan tovo este por buen exienplo, fizolo poner en este libro, pàg.  55 
Dan a entender que les pesa mucho porque lo ovieron a fazer, pàg.  56 
Et porque yo querria saber lo que devo fazer quando tales cosas me fizieren, 

rruegevos, pàg.  56 
Mucho gradesco a Dios porque me guardo, pàg.  56 
Da a entender quel’ pesa por ello porque lo faze, pàg.  57 
Et porque non se pudieron avenir en otra manera, acordaron todos tres que se 

armasen muy bien, pàg.  61 
Non avia de foyr la quexa del coraçon, porque non podia sofrir el miedo, pàg.  64 
Tovieron por mejor porque pudo sofrir mas el miedo, pàg.  64 
Non son con verdat, sinon lo que estos vos dizen [que lo fazen] porque cunple a 

ellos, ca non an bien sinon en el mal, pàg.  64 
Et porque don Johan tovo que este exienplo, que era muy bueno, mandolo escrivir, 

pàg.  64 
Et porque se que sienpre me consejastes lo mejor, rruegovos que me consejedes, 

pàg.  66 
Et porque don Johan tovo este exienplo por muy bueno, fizolo escrivir, pàg.  67 
Et un dia yendo el muy cuytado porque [non] podia aver ninguna cosa que comiese, 

pàg.  68 
Et asi libro Dios a don Pero Melendez, porque era sin culpa et fue verdadera la 

palabra que el sienpre solia dezir, pàg.  72 
Et porque don Johan tovo este por buen enxienplo, fizolo escribir, pàg.  73 
Et los buhos, porque es su costunbre de andar de noche, pàg.  74 
El danno que los cuervos le fizieran sennaladamente porque les dizia que non 

quisiesen seer contra ellos, pàg.  74 
Et todo este mal vino a los buhos porque fiaron en el cuervo que natural mente era 

su enemigo, pàg.  75 
Et porque don Johan entendio que este exienplo era muy bueno, fizolo escribir, pàg.  

76 
Aseguroles que les non faria ningun mal por ello, et dixoles que porquel’ escrivieron 

por omne de mal rrecabdo, pàg.  80 
Porque la mocedat enganna muchas vezes a los moços, pàg.  81 
Non avian tan grand debdo con el porque mucho fiziesen por [lo] guardar de danno, 

pàg.  82 
Et porque don Johan se pago mucho deste exienplo, fizolo poner en este libro, pàg.  

86 
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Porque me he rrecelo que, si por aventura el contra mi quisiere seer, que me pueda 
venir grand danno, pàg.  86 

Et porque ellos son [dos] animallas muy fuertes et muy rrecias, apoderavanse et 
ensennoreavan todas las otras animallas, pàg.  87 

Et porque el rraposo et el carnero eran mas allegados a la privança del leon, pàg.  
87 

Et asi porque el leon et el toro non entendieron que por el amor et el ayuda que el 
uno tomava del otro, pàg.  89 

Mas la verdat porque ellas lo sacan la primera vez que llueve es esta, pàg.  92 
Et porque don Johan se pago deste exienplo, fizolo poner en este libro, pàg.  93 
Et porque el padre puede fazer que rregne qual fijo de los suyos el quisiere, pàg.  96 
Et porque don Johan tovo este por buen exienplo, fizolo escribir, pàg.  100 
Porque este es omne que yo quer[r]ia que lo acertase muy bien, pàg.  100 
Et porque los juyzios de Dios son muy marabillosos et muy ascondidos, pàg.  101 
Llamo a la condesa et a sus parientes et dixoles en grant poridat que bien sabien que 

el conde [le] escogiera entre otros muy mejores que el, et que lo fiziera porque el 
soldan le consejara que casase su fija con omne, pàg.  105 

Et porque sabia que el soldan era muy caçador que [le] traya muchas aves et muy 
buenas, pàg.  106 

Et plogol’ mas porque acerto en el su consejo, pàg.  108 
Et gradescieron mucho a Dios porque quiso guisar de lo traer a tan buen 

acabamiento, pàg.  108 
Mas porque yo se que la mentira as de mala manera, nunca me pague Della, pàg.  

111 
Commoquier que era muy grand peligro porque estava a aventura de tajarlo o 

follarlo los omnes o rroerlo las bestias, pàg.  111 
Quando la Verdat oyo todas estas rrazones porque non ay en ella muchas maestrias, 

pàg.  112 
Vino un viento et dio en el arbol, et porque las sus rrayzes eran todas tajadas fue 

muy ligero de derribar et cayo sobre la Mentira, pàg.  114 
Et porque yo he grand pesar desto, rruegovos que me digades alguna manera 

porque podamos y poner consejo, pàg.  116 
Porque estos exienplos son dos et non voslos podria entramos dezir en uno, 

contarvos he primero lo que contescio al emperador, pàg.  117 
Porque el sabe que la sarna que yo he, non es de tal manera commo la suya, pàg.  

119 
Untase con aquel unguento que se el unto, porque sabe que non podria guarescer 

con el, pàg.  119 
E porque ella non fue de muy buen entendimiento commo le era mester, dixo a su 

padre et a su madre que tales cosas le dixiera don Alvarhanez que ante queria seer 
muerta que casar con el, pàg.  121 
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Gradescio mucho a Dios porque fallara muger de tan buen entendimiento, pàg.  122 
Por dos rrazones: la primera porque fizo Dios a ella tanto bien que tanto amava a 

don Alvarhanez, pàg.  123 
Era el mayor bien que podria seer et lo al porque ella era de tan buen 

entendimiento, pàg.  123 
Davan las gentes por grand tacha porque tanto fazia por donna Vascunnana, pàg.  

128 
Entendia que vos diziades verdat, mas [por] que [fiava] ella tanto en el mio 

entendimiento, pàg.  128 
E porque entendio don Johan que estos dos enxenplos, pàg.  131 
Synon [por] que matava una ves a un clerigo de misa, pàg.  132 
E porque el era guarda del rrey dio de las espuelas al cavallo e llego adonde fasian 

el rruido, pàg.  132 
Pregunto muy sannuda mente a don Lorengo Suares que porque fisiera aquello sin 

su mandado, pàg.  133 
Et porque yo quer[r]i que el acertase en lo mejor, rruegovos que me digades, pàg.  

135 
Nunca se movio el rraposo porque entendia que aquellos cabellos non le fazian 

danno, pàg.  136 
Fiso poner almendrales por toda la xierra de Cordova porque […] paresciesen los 

almendrales floridos que semejan nieve, pàg.  139 
Et porque yo se que omne non vos podria dezir cosa que vos non entendades, pàg.  

144 
Porque non era fijo del rrey que el tenia por su padre, pàg.  146 
Porque non era fijo d’aquel padre que el cuydava, pàg.  146 
Le començo a maltraer diziendo que, porque non era fijo daquel padre que el 

cuydava, pàg.  148 
Et porque yo se que ninguno otro non me podria consejar mejor, pàg.  149 
Et esto fizo porque tenia que la su caça non la devia dexar, pàg.  150 
Et porque non lo fizo dixole, pàg.  157 
Non vistes lo que fiz’ al perro porque non quiso fazer lo quel’ mande yo?, pàg.  157 
Et porque non lo fizo, levantose et tomol’, pàg.  157 

Commo, don cavallo, cuydades que, porque non he otro cavallo, pàg.  158 

¡commo gradesco a Dios porque fiziestes lo que vos mande, pàg.  159 
Llegaron a la puerta et porque non fablava ninguno, cuydaron que el novio estava 

muerto, pàg.  160 
Presciaron mucho el mancebo porque asi sopiera fazer lo quel’ cunplia, pàg.  160 
Et porque don Johan lo tovo por buen enxienplo, fizolo escribir, pàg.  161 
Et la madre porque non avia otro fijo et tenia que su marido non era bivo, 
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conortavase con aquel fijo, pàg.  163 
Pasava su vida commo muy buena muger et con muy grand cuyta porque non sabia 

nuevas de su marido, pàg.  163 
Fazia maldat que non que fuese casada porque el omne era tan moço, pàg.  163 
Gradescio mucho a Dios porque [le] quiso guardar, pàg.  164 
Avia muy grand voluntad de estar en una tierra porquel’ avian de dar y una, pàg.  

167 
Et porque don Johan entendio que este era muy buen enxienplo, fizolo escribir, pàg.  

170 
Porque la golondrina va et viene et el pardal mora sienpre en casa, pàg.  171 
Rroydo de la golondrina maguer [encara, malgrat] que es mayor porque va et viene 

que al del pardal que esta sienpre en casa, pàg.  171 
Et porque don Johan se pago deste enxienplo, fizolo poner, pàg.  172 
Et porque fue tan bien conplido et tan ayna estavan los frayres muy pagados, pàg.  

173 
Muchas cosas marabillosas porque el diablo que fablava en ella, sabia todas las 

cosas, pàg.  173 
Et este bien fazer es en la entencion, et porque la entencion del senescal non fue 

buena, pàg.  174 
Diziendo que fiz’ muy buen fecho porque annadi aquello en los capiellos, pàg.  177 
Et porque yo entiendo que este alabamiento mas seme torna en denuesto, pàg.  177 
Porque non era tan grand fecho commo convinia de fazer a rrey, pàg.  178 
E entonce porque la mezquita de Cordova non era acabada, annadio en ella aquel 

rrey toda la labor que y menguava, pàg.  179 
Et porque don Johan entendio que este era buen enxienplo, pàg.  180 
Et porque el diablo se despago sienpre de las buenas cosas, pàg.  181 
Fazian vida aquel omne et aquella muger muy triste porque non podia poner y 

ningun mal topo con una beguina, pàg.  181 
Pero porque Dios nunca quiere que el que mal fecho faze, que finque sin pena, pàg.  

185 
Porque estas son dos cosas non voslas podria dezir en uno, pàg.  188 
Et el Mal porque es malo, pàg.  188 
E la madre le dixo que porque non mamava, pàg.  190 
Et porque don Johan tovo estos por buenos enxienplos, fizolos escribir, pàg.  193 
Et porque ellos tovieron que les seria mengua de tornar a Castiella sin su sennor, 

pàg.  196 
Levavan a quemar una duenna muy onrrada porque la acusava un hermano de su 

marido, pàg.  197 
Plogole mucho ende et gradescio mucho a Dios porque eran del su rregno, pàg.  198 
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Et cuydando don Pero Nunnez que fazian escarnio del porque perdiera el ojo, pàg. 
200 

Ovo a dezir que se sintia mucho porquel’ fazian escarnio, pàg.  200 
Et porque non ha en el mundo tan grand desventura commo seer muy mal andante, 

pàg.  202 
Et el torno a furtar porque veya que sienpre le acorria don Martin, pàg.  205 
Et porque don Johan tovo este por buen exienplo, fizolo escribir, pàg.  207 
Et porque yo se que en esto nin en [al ninguno] non me podria mejor consejar que 

vos, rruegovos, pàg.  207 
Que lo provase luego et non lo tardase porque quanto aquella [materia] mas se 

quemelse, mas se desecarie, pàg.  208 
Et por [que] esto le mandaron los fisicos fazielo, pàg.  208 
Et porque paresce muy peor et fablan muy mas et muy peor, pàg.  209 
Porende fue muy fablado et muy tenido a mal, porque aquel philosopho tan onrrado 

et tan anciano entrava en aquel lugar quel’ era tan dañoso, pàg.  209 
E ellos le dixieron que porque fablava asi en ello, pàg.  210 
Muchos omnes fizieron bien un tienpo et porque despues non lo levaron adelante, 

pàg.  211 
Et porque don Johan tovo este por muy buen enxienplo, fizolo escrivir, pàg.  212 
Et porque es mayor que yo, tengo que lo he de tener en logar de padre et seerle a 

mandado, pàg.  213 
Dame a entender que lo dexa de fazer porque seria peccado, pàg.  213 
Et porque yo paso con el en esta guisa, rruegovos que me, pàg.  213 
Et porque la grant pobreza faz a omne fazer lo que non querria, non podia escusar 

aquel mancebo, pàg.  214 

Porque non quiere lo que te cunple fazer , pàg.  216 
Se maravilla[va] ende mucho porque en tan poco tienpo pudiera aver tantos amigos 
Todos le dixieron que en otras cosas le ayudarien, mas que en esto porque podrian 

perder los cuerpos, pàg.  219 
Et porque algunos vieron que aquel mancebo avia ydo con aquel saco a cuestas 

muchas vezes de noche tovieron, pàg.  220 
Et porque yo se que sienpre me consejades lo mejor, pàg.  223 
Avre a dezir contra vuestro talante, et lo otro porque es muy grave de dezir, pàg.  

224 
Et porque en este consejo ha estas dos cosas es me muy grave de dezir contra el, 

pàg.  224 
Pero porque todo consej[er]o, si leal es, non deve catar, pàg.  224 
Et porque sabia que, desque el anno pasase, quel’ avian de fazer lo que a los otros, 

pàg.  224 



 Juan Manuel, El libro de los enxiemplos del conde Lucanor et de Patronio  
 

1258 

Et esto vos pre gunto porque bien entiendo que muchas cosas ha mester el omne, 
pàg.  227 

Et porque las cosas son tantas, querria saber a lo menos una, pàg.  227 
Et todas estas rrasones vos dixe agora porque vos loades mucho a mi et al mio 

entendimiento, pàg.  229 
Et un dia porque todos non podian posar con el, fue posar a casa de un cavallero, 

pàg.  229 
E desque la buena duenna sopo que Saladin vinia, porque tanta merced avia fecho a 

su marido, rrecibiolo muy bien, pàg.  230 
Siempre rrogaria a Dios por el commo lo devia fazer porque era su sennor, pàg.  

231 
Et porque el avia prometido que non le faria fuerça nin escarnio, pàg.  232 
Mas, porque el era tan buen omne, tenia quel’ era mengua si dexase de saber 

aquello, pàg.  234 
El escudero le conto commo vinia mucho alegre porque caçara muy bien, pàg.  234 
Et aun que avia mayor alegria porque traya consigo aquellos juglares, pàg.  234 
Fue Saladin mucho alegre et alongavasele ya mucho porque avia de atender fasta 

que oviese comido, pàg.  235 
Et todo este bien acaescio por la bondat daquella buena duenna et porque ella guiso 

que fuese sabido, pàg.  238 
Et porque don Johan tovo este enxienplo por muy bueno, fizolo escribir, pàg.  240 
Et porque yo se que ningun omne non entiende mejor que vos lo que deve fazer el 

grand sennor, rruegovos que, pàg.  241 
Dicent omnes generaciones que quiere dezir: Porque cato el mi sennor Dios la 

omildat de mi que so su sierva, pàg.  242 
Et porque entro en el banno ovose a desnuyar et dexo todos sus pannos fuera del 

banno, pàg.  242 
Teniendo ciertamente que todo este mal, quel’ vinia por que aquellas gentes non le 

conocían, pàg.  244 
Et porque la voluntad de Dios es tamanna que non se puede medir, pàg.  245 
Sennor, yo non se lo que vos rresponder a esto que me dezides, pero porque entiendo 

que me seria ya tan buena la muerte commo la vida, pàg.  246 
Et porque la piadat de Dios es tan conplida, pàg. 247 
Et porque el nuestro sennor Dios entendio que el vuestro rrepentimiento es tal, ha 

vos perdonado, pàg.  247 
Et porque don Johan se pago mucho ademas deste enxienplo, fizolo poner, pàg.  249 
Et esto fiz porque yo non so muy letrado, pàg.  250 
Et porque don Jayme, sennor de Xerica, que es uno de los omes del mundo que yo 

mas amo, pàg.  250 
Et so cierto que esto me dixo porque es tan sotil, pàg.  250 
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Et porque estas cosas de que yo cuydo fablar non son en si muy sotiles, dire yo con 
la merced de Dios, pàg.  251 

Ponganla a don Jayme que melo fizo asi fazer, et a ellos porque lo non pueden o non 
quieren entender, pàg.  251. 

Et porque se que lo queredes, fablarvos he daqui adelante, pàg.  252 
Me marabillo porque pusiestes vuestra semejança en omne nescio, pàg.  252 
Despues que el otro libro fue acabado, porque entendi que lo queriades vos, 

comence a fablar, pàg.  257 
Et porque el saber es tan buena cosa, tengo que non me devedes culpar, pàg.  258 
Qui faz bien por rrecebir bien non faz bien, porque el bien es carrera del conplido 

bien, pàg.  259 
Porque entendi que era vuestra voluntad, et por el afincamiento que me fiziestes et 

porque entendi que vos m’aviades por buena entencion, trabaje de vos dezir algunas 
cosas, pàg.  262 

Porque entendi que era vuestra voluntad, et por el afincamiento que me fiziestes et 
por que entendi que vos m’aviades por buena entencion, trabaje de vos dezir algunas 
cosas, pàg.  262 

Et porque yo se que non podria fallar, pàg.  263 
Son mejores et mas nobles que las corporales, sennalada mente porque las 

spirituales son duraderas et las corporales se an de corronper, pàg.  266 
Et porque las otras dos que son: commo puede omne et deve fazer, pàg.  269 
Pero porque esto es tan mester de saber, pàg.  269 
Et porque por aventura algunos leeran este libro et non leeran el otro, quiero yo 

aqui fablar desto, pàg.  269 
Et esto dire aqui porque non fabla en ello tan declarada mente en el dicho libro, 

pàg.  269 
Com[i]enço en este porque es el mas grave, pàg.  269 
Et porque Jhesu Christo segund omne avia de morir, pàg. 271 

Mas fazelo porque Jhesu Christo partia sienpre el pan mostrando commo lo podia 
fazer, pàg.  272 

Et sea uno de los sacramentos, pero porque en la manera de la engendracion non se 
puede escusar algun deleyte, pàg.  272 

Et porque ningund omne que este en pecado non puede yr a parayso, pàg.  272 
Porque se que vos et quien quier que esto oya, entendra que tan con rrazon se 

prueva lo al commo esto, pàg.  274 
Et esto seria verdat, mas porque esto seria commo algunos dizen grand verdat et 

poco seso, pàg.  274 
Desque viere que es buena obra, que escoja aquella porque es buena, pàg.  275 
Fizo muchas buenas obras, porque non las fizo a buena nin a derecha, pàg.  276 
Que fizo buena obra, pero porque la non fizo bien non merescio aver nin ovo, pàg.  
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276 
Commo quier que fizo mala obra, porque la non fizo mal, pàg.  276 
Et porque en este libro non esta escripto este enxienplo contarvoslo he, pàg.  277 
Non escrivo aqui el enxienplo del senescal porque esta escripto commo desuso es 

dicho, pàg.  277 
Et porque aquel sennor con quien su padre vivia non se guiso de fazer contra el 

escudero, pàg.  277 
Et porque las maneras et los fechos del mundo duran poco en un estado, acaescio 

asi, pàg.  277 
Et porque] entendio que, si aquel fuese muerto o preso, que su sennor seria muy bien 

andante, pàg.  277 
Et el padre porque non lo oyo o non lo guiso fazer non lo dexo, pàg.  277 
Et todo esto fue porque, commo quier que el lizo mala obra non la fizo mal, pàg.  

278 
Et el conplimiento que Dios en el puso non es por al sinon porquel’ dio 

entendimiento, pàg.  279 
Dio entendimiento et rrazon ct libre albedrio porque quiso que fuese conpuesto de 

alma et de cuerpo, pàg.  280 
Et porque este libro es fecho en rromance que lo podrian leer muchas personas, pàg.  

280 
Otrosi porque a cabo de los siete meses es todo el omne conplido, pàg.  280 
Mas de que entra en el noveno mes porque ha estado un mes conplido, pàg.  281 
Otrosi porque ellos non an entendimiento nin los sus mienbros non son en estado, 

pàg.  282 
Otrosi de que van entendiendo, porque el su entendimiento non es aun conplido, pàg.  

282 
Non gelo consienten et fazenles fazer lo contrario de lo que ellos querrian porque de 

los enojos non ay ninguno mayor que el de la voluntad, pàg.  282 
Mas porque he tanto fablado tomo rrecelo que vos et los que este libro leyeren me 

ternedes por muy fablador, pàg.  284 
Este nonbre del mundo toma se de movimiento et de mudamiento porque el mundo 

sienpre se mueve, pàg.  284 
Porque desta vida se dize en el evangelio que Maria escogio la mejor parte, pàg.  

286 
Que lo guardasen, mas porque si todos lo fiziesen seria desfazimiento del mundo, 

pàg.  286 

 
 114 porque final 

Fuesen mas allegados a la carrera por que pudiesen salvar las almas, pàg.  1 
Las cosas que acaescieron por que los omes puedan fazer esto que dicho es, pàg.  1 
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Fizieron entender al rrey que aquel su privado, que se trabajava de guisar por que 
el muriese, pàg.  6 

Podria aver la su gracia por que ganase la gloria del parayso, pàg.  8 
Penso [en] la manera en commo dexaria rrecabdo en su tierra por que su muger et 

su fijo fuesen servidos, pàg.  8 
Apoderarle en todas las fortalezas et logares del rregno por que ninguno non 

pudiese fazer ninguna cosa, pàg.  pàg. 8 
Dixo a un portero que y fallo que dixiese al rrey que se levantase por que se 

pudiesen yr ante que la gente despertase, pàg.  10 
E estonce mando el omne bueno a su fijo que subiese en la vestia [vestidor?] porque 

non fiiese ninguno dellos de pie, pàg.  15 
Et esto fiz yo por que tomases exiemplo, de las cosas que te acaesciesen en tu 

fazienda, pàg. 17 
Si Dios me fiziere tanta merced por que el falle en mi tal merescimiento por que me 

deva escoger para ser conpannero de los sus siervos, pàg.  20 
Si Dios me fiziere tanta merced por que el falle en mi tal merescimiento por que me 

deva escoger para ser conpannero de los sus siervos, pàg.  20 
Et me consejedes la manera mejor que entendieredes por que pueda fazer emienda, 

pàg.  20 
Fazet vuestro poder por que seades seguro de lo que dexades en vuestra tierra, pàg.  

24 
Aviendo fecho emienda a Dios de los yerros que fiziestes por que estedes en 

verdadera penitencia por que de los bienes que fezierdes ayades de todos 
merescimiento, pàg.  24 

Aviendo fecho emienda a Dios de los yerros que fiziestes por que estedes en 
verdadera penitencia por que de los bienes que fezierdes ayades de todos 
merescimiento, pàg.  24 

Et por que veades que non voslo digo por lesonja, pàg. 29 
Et por los falagos et rruegos quel’ fiziera por que cantase, abrio el pico para cantar, 

pàg.  32 
Entiende el danno quel’ puede venir et pone y consejo por que nol’ acaezca, pàg.  35 
Et ha tan grand mester a vos por que forgada mente aya de olvidar quanto mal paso 

entre vos et el, pàg.  41 
Faredes bien et sera vuestra pro de vos ayudar por que otro omne estranno non vos 

conquiera, pàg.  42 
Deven los omnes fazer et sofrir a sus parientes et a sus vezinos por que non sean mal 

traydos de los otros estrannos, pàg.  42 
Et mayor cosa vos dire por que veades que vos digo verdat, pàg.  54 
Estrannadle en tal manera por que vuestra fazienda et vuestra onrra sienpre finque 

guardada, pàg.  57 
Señaladamente por que non dexedes por mengua de aver de fazer lo que vos 
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cunplier, pàg.  58 
Devedes ayuntar en guisa que pongades tanto el talante en ayuntar grand tesoro por 

que dexedes de fazer lo que devedes a vuestras gentes, pàg.  58 

Amigos, por que veades que la palabra del evangelio es verdadera, pàg.  59 
Que non pongades tanto el coraçon en el tesoro por que [non] fagades ninguna cosa 

que vos non cayga, pàg.  59 
Ayuntar grand tesoro de buenas obras por que ayades la gracia de Dios, pàg.  59 
Dexaredes de fazer tales cosas por que aun desque vos murierdes, sienpre viva la 

fama de los vuestros fechos, pàg. 67 
Por que vos fagades en esto lo que me semeja que es vuestra pro, plazerme ya 

mucho que sopiesedes lo que contescio a un omne, pàg.  68 
Yria saber do estavan los cuervos at que vernia desirgelo por que pudiesen 

ayuntarsa et yr a los estroyr todos, pàg.  75 
Et mataron et destruyeron dellos tantos por que fincaron vencedores los cuervos de 

toda su guerra, pàg.  75 
Que fuese el por ello et troxiese tanto por que pudiese fazer tanto quanto oro 

quisiese, pàg.  79 
Commo el que castiga el moço por que non faga su danno, pàg. 85 
Esta falsedat cuydaren ordir por que nunca otros se atrevan a lo començar otra 

vegada, pàg.  90 
Que parase mientes a las cosas que veria por que lo sopiese rretraer al rrey, pàg.  

97 
Que me digades lo que entendedes en esto porquel’ yo pueda dar tal consejo, pàg.  

100 
Deseava mucho fazer en guisa porquel’ oviese Dios merced, pàg.  101 
Poniendo en su coraçon que, por que quier que [le] pudiese acaescer, que sienpre 

seria omne de buena ventura, pàg.  101 
Desque ovieron acordado aquello por que Saladin alli viniera, fablo con el el conde, 

pàg.  102 
Commo el soldan consejara al conde quel’ diese su fija ante que a ninguno de los 

fijos de los rreyes nin de los otros grandes sennores sennaladamente porquel’ 
escogiera por omne, pàg.  104 

Que el le endereceria por que entendiesen las gentes que fazia fecho de omne, pàg.  
106 

Ninguna cosa de su fazienda nin oviese entr’ ellos cosa porque el tomase ninguna 
carga de Saladin por que fuese tenido de lo guardar, pàg.  106 

Nin tomar del ningun encargo por que oviese rrazon de lo guardar, pàg.  107 
Si esto non fiziera, et quel’ pidia por merced quel’ diese su suegro por que 

entendiese que el consejo que el le diera, que era bueno et verdadero, pàg.  107 
Ganaredes la gracia de Dios por que vos de en este mundo bien et mucha onrra, 

pàg.  115 
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Et porque yo he grand pesar desto, rruegovos que me digades alguna manera por 
que podamos y poner consejo, pàg.  116 

Et por que lo sepades todo commo fue, contarvos he commo acaeció, pàg. 120 
Non fazia fuerça, ca nunca ella le faria por que la firiese, et si lo fiziese que lo 

sabria muy bien sofrir, pàg.  122 
Todo lo fize por que entendiesedes quien es ella, pàg.  128 
Quiere estar con ella tanto por que dexe de yr a los lugares, pàg.  130 
Faserle plaser por que pierda aquel enojo, pàg.  130 
Cuydava que le avria Dios merced por que non perdiese el alma, pàg.  132 
En que manera le conseje por que pase lo mejor que pudiere en aquella tierra, pàg.  

135 
Poner en la fruente de los moços pequennos por que non le[s] aojen, pàg.  136 
Quequier quel’ pudiese venir que sofrir cosa por que se perdiese todo, pàg.  136 
Et ellos dixieronle que, por que viese que non lo querian engannar, que los mandase, 

pàg.  145 

ha menester que faga en guisa por que lo precien mucho las gentes, pàg.  169 
Mas es muy preciado por que faga tales obras quel’ precien mucho las gentes, pàg.  

169 
Que fincase para sienpre por que todos sopiesen que yo feziera aquella obra, pàg.  

172 
Que sopiesen que aquella alma por que ellos querian preguntar, que muy poco avia, 

pàg.  173 
Otrosi dexavalo porque fincase [quedés] del fama para siempre, pàg.  174 
De lo que fiziera por que oviese fama de las gentes et del mundo, pàg.  174 
Rruegovos que me consejedes en que manera fare por que non me escarnezcan por 

la buena obra que fiz, pàg. 177 
Los que buenos quieren seer conviene que tales obras fagan por que con derecho 

acrecienten su rregno, pàg.  177 
Fagades mucha onrra et mucho plazer por que el non se pague mas de otra muger 

que de vos, pàg.  182 
Et por que entendades que es verdat esto que yo vos digo, agora veredes commo 

viene muy triste, pàg.  183 
Et por que entendiese quel’ dizia verdat que su muger et aquel su amigo avian 

acordado que lo matasen, pàg.  184 
Dixo el Mal al Bien que non sabia que cosa era lo que non veya, mas por que el Bien 

viese lo que tomava, pàg.  190 
Et por que el conde entendiese que non avian asco de la su dolencia, tomaron con 

las manos daquella agua, pàg.  196 
Et por que entendiese que lo podia fazer quel’ diria en lo que vinia cuydando, pàg.  

203 
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Dixo a don Pero Nunnez que aquello fiziera ella porque, si alguna vez rriesse, que 
nunca el cuydase que rreya por le fazer escarnio, pàg.  200 

Que pecado fuera aquel por que en tal manera confondiera a si mismo, pàg.  209 
Esto tal es ventura buena o mala fallada et buscada, que el busca et faz’ porquel’ 

venga aquel bien o aquel mal, pàg.  210 
El se guarda quanto puede, porque nol’ venga desaventura nin mala fama, pàg. 211 
Meterse en sospecha nin en semejança porque el deva venir [a] alguna desaventura, 

pàg.  211 
Sin ninguna mala fama et por mi desaventura moravan y tales conpannas por que, 

maguer yo era sin culpa, finque mal enfamado, pàg.  211 
Que vos enderece que fagades tales cosas por que la vuestra buena fama se 

acreciente, pàg.  212 
Vos guarde de fazer nin de dezir cosa por que la perdades, pàg.  212 
Nunca fagades cosa por que las gentes puedan tomar sospecha, pàg.  212 
Por que la vuestra fama vos sea guardada commo deve, pàg.  212 
Non devo dexar de aventurar el cuerpo et quanto he por que se faga lo que a el 

cunple, pàg.  213 
Dixol’ que con el non avia amor nin affazimiento por que se deviese tanto aventurar, 

pàg.  220 
Fizieron que fueron ante que el, porque el fuera apercibido, pàg.  225 
Guisat que las fagades tales por que, quando deste mundo salierdes, que tengades 

fecha tal morada, pàg.  225 
Que tengades fecha tal morada en el otro, por que quando vos echaren deste mundo, 

pàg.  225 
Consejovos yo que fagades tales obras en este mundo por que quando del ovierdes 

de salir, falledes buena posada, pàg.  226 
Querria saber a lo menos una por que sienpre me acordase della, pàg. 227 
Prometiendole qu’el faria quanto ella quisiese por que fincase muy bien andante, 

pàg.  231 
Traxo consigo dos jubglares et esto fizo por que mejor pudiese con estos andar por 

el mundo, pàg.  233 
Et porende Saladin non queria dexar de saber aquello por que saliera de su tierra, 

pàg.  234. 
Non vos dire agora nada fasta que fable convusco en poridat por que non sepa 

ninguno nada de vuestra fazienda, pàg.  235 
Et fizo les tanta onrra et tanta mercet por que ellos et todos los que dellos vinieron, 

fueron muy bien andantes, pàg.  238 
Metiese en su casa muy encubiertamente por que non entendiese ninguno que tan 

envergongada mente vinia, pàg.  243 
Fazen rromerias et ayunos et limosnas et oraciones o otros bienes quales quier por 
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que Dios les de o los guarde o los acresciente en la salud, pàg.  245 
Non se por qual mala ventura et por que ocasión, pàg.  246 
Que se non partiese ende fasta que todas las gentes se ayuntasen por que publicase 

este tan grant miraglo, pàg.  248 
De peor seso es si esto cuyda por que non se [guarde], pàg.  252 
Non deve omne alongar el bien pues lo piensa por que non le estorve la voluntat, 

pàg.  257 
Guardar las almas non quiere al dezir sinon fazer tales obras por que se salven las 

almas, pàg.  266 
Que faga buenas obras et a buena cntencion por que gane el parayso, pàg. 267 
Que se guarde de fazer malas obras por que sea guardada la su alma de yr al 

infierno, pàg.  267 
Dexo este sancto Sacramento por que fincase en su rremenbranga. , pàg.  272 
Cunplian aquel sacramento, porque entendades que todo lo que en aquella ley fue 

ordenado, pàg.  272 
Et por que entendades que el sacramento que el ordeno del baptismo es derecha 

mente ordenado, pàg.  273 
Pero por que sea mas ligero aun dezirvos lo he mas declarado, pàg.  275 
Non se guiso de fazer contra el escudero en guisa por que pudiese fincar con el, pàg.  

277 
Que non fiziera cosa por que meresciese aver ninguna pena, pàg.  278 
Et aun por que entendades quanto engannado es el omne en fiar del mundo, pàg.  

279 
Fablar vos he un poco en dos cosas por que entendades que todo omne que buen 

entendimiento oviese, devia fazer esto, pàg.  279 
Que quando la criatura nasce non ha entendimiento por que lo sepa ese fazer, pàg.  

281 
Sus mienbros non son en estado, nin an conplision por que puedan fazer sus obras 

commo deven, pàg.  282 
La otra manera es que otros pasan en el mundo cobdiciando fazer tales obras por 

que oviesen la gloria del parayso, pàg.  284, 
Otrosi los que pasan en el mundo cobdiciando fazer por que salven las almas, pàg. 

285 

 

 5 No tener (haber) por que + infinitiu = no cal,   no hi ha cap raó per a,   no hi ha cap necessitat de 

Et non vos da ende mejores gracias, tengo que non avedes por que trabajar nin 
aventurarvos mucho, pàg.  51 

Et que por esto non avia por que alongar el casamiento, pàg.  85 
Que non avian por que esperar a ninguno, pàg.  142 
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Non avia la sancta scriptura por que fazer mencion del partir del pan, pàg.  272 
Otrosi el periglo et la cuyta que pasa en su nascimiento, en esto non he por que 

fablar, ca non ha omne que non sepa que es muy grande a marabilla, pàg.  281 

 

1 por tal de 
E el fijo fizolo asi et començo [a] aconpannarse et a partir de lo que avia con 

muchos omnes por tal de los aver por amigos 
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Ocurrències analitzades en aquest llibre: 
85 casos de por + inf.  127 de para   
por + infinitiu causal: 7 para introduint un circumstancial de temps: 3 
por + infinitiu impulsivofinal:  48 para introduint un circumstancial de lloc: 11 
por + infinitiu de destinació: 29 para introduint un benefactiu: 22 
por + infinitiu d’acció no feta: 1 para introduint un complement nominal de destinació:  55 
por amb altres valors: 678 para introduint un infinitiu de destinació:  30 
  para introduint un infinitiu impulsivofinal: 5 
  para introduint un infinitiu d’immediatesa: 1 

118 de por que: 
Por qué interrogatiu directe: 18 
Por qué interrogatiu indirecte: 4 
Por qué relatiu amb antecedent nominal: 2 
Por qué relatiu amb antecedent oracional: 5 
Porque causal: 65 
Porque final: 24 

2 de para que final. 

Libro de Buen Amor 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita 

 
 18 por qué interrogatiu directe 

Responde: ¿qué te fis, ¿por qué me non diste dicha?, estr. 215 

¡Ay vieja mata amigos! ¿por qué me lo dixistes?, estr. 783 

¿Por qué matas al cuerpo do tienes tu morada?, estr. 786 

¿Por qué amas la dueña, que non te preçia nada?, estr. 786 

¡Ay ojos, los mis ojos! ¿por qué vos fustes poner | en dueña que non vos quiere, nin 
catar, nin ver?, estr. 788 

¡Ay, lengua sin ventura! ¿por qué quieres desir?, estr. 789 

¿Por qué quieres fablar?, estr. 789 

¿Por qué quieres departir | con dueña que non te quiere nin escuchar nin oír?, estr. 
789 

Pues el amor lo quiere ¿por qué non vos casades?, estr. 843 

Cierto, aquí quiere entrar; mas ¿por qué yo non le fablo?, estr. 875 

Por qué fincábades con él sola entre estas paredes?, estr. 878 

¿por qué non pedides | la cosa çertera?, estr. 1034 

¿por qué el simple clérigo es desto tan osado?, estr. 1149 
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Dixo la dueña: «Urraca, ¿por qué lo has de dexar?, estr. 1326 

«Señora», dixo la vieja, «¿por qué só baldonada?, estr. 1356 

Levándolo a la forca, vido en altas torres estar | su mal amigo, dis’: ‘¿Por qué non 
me acorres?, estr. 1465 

Respondió el diablo: ‘‘¿Et tú por qué non corres?, estr. 1465 

Ventura astrosa, | captiva, mesquina, |¿por qué eres sañosa, | contra mí tan dañosa, 
et falsa vesina?, estr. 1685 

 

  4 por qué interrogatiu indirecte 

Contesçió al topo, que quiso ser amigo | de la rana pintada, quando lo levó consigo: 
| entiende bien la fabla, et por qué te lo digo, estr. 407 

La dueña en su ribto puso día sabido | fasta quando lidiasen, bien lo avedes oído: | 
por ende non avía por qué lidiar con su vençido; | sin vergüença se pudo ir, el plazo ya 
venido. [«Porque» en el original. (N. del E.)] estr. 1203 

Díxol’ por qué iva, e diole aquestos versos, estr. 1325 

Que si yo tengo, o tove en casa una sirvienta, | non a el arçobispo d’esto por qué se 
sienta, estr. 1706 

 
 2 porque relatiu A. N.  

Quiera bien entender e bien judgar la mi intençión porque la fiso, Intellectum tibi 
dabo 

Donear non la quieras, ca es una manera | porque te faría perder a la entendera, 
estr. 527 

 5 porque relatiu A. O.  

Muchos por tal cobdiçia lo ageno furtaron, | porque penan sus almas, e los cuerpos 
lasraron, estr. 221 

Por esto robas et furtas, porque tú penarás, estr. 230 

¿quál fue la raçón negra porque non recabdé?, estr. 577 

Non acometas cosa porque finque espantada, | sin su plaser non sea tañida nin 
trexnada, estr. 646 

¡Tan caros que me cuestan tus furtos et tus presas!’ | Dixo el enforcado: ‘Tus obras 
mal apresas | me troxieron a esto, porque tú me sopesas.’, estr. 1470 

 

 65 porque causal 

Et viene otrosí de la mengua del buen entendimiento, que lo non ha entonçe, porque 
ome piensa vanidades de pecado, Intellectum tibi dabo 

Et éstas son algunas de las raçones, porque son fechos los libros de la ley et del 
derecho, Intellectum tibi dabo 

Porque es humanal cosa el pecar, Intellectum tibi dabo 
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Et porque de toda buena obra es comienzo et fundamento Dios, Intellectum tibi dabo 

Et porque de todo bien es comienço e raís la Virgen Santa María, estr. 19 

Et porque de buen seso non puede omen reír, estr. 45 

Mas porque non entendíen el lenguaje non usado, | que disputasen por señas, estr. 
49 

Non sabían qué se faser, | porque non eran letrados, estr. 50 

«Quien matar quier’ su can achaque le levanta, | porque no l’ den del pan.», estr. 93 

Et porque yo non podía con ella ansí fablar, estr. 113 

Porque puede ser esto, creo ser verdaderos, estr. 127 

Porque creas el curso, d’estos signos atales, | desirt’he un juisio de cinco naturales, 
estr. 128 

Que piedat e serviçio mucho al rey movió, | porque del yerro fecho complido perdón 
le dio, estr. 144 

Mas porque cada día veo pasar esto, | por aqueso lo digo, estr. 151 

Yo descobrir non oso, | mas porque non me tengades por desidor medroso, estr. 161 

Et porque es costumbre de mançebos usada, estr. 167  

Goárdame toda hora | de muerte vergoñosa | porque loe a ti, fermosa, | noche e día, 
estr. 1662 

Iva lidiar en campo el caballo fasiente, | porque forçó la dueña el su señor valiente, 
estr. 237 

Porque le fiso desonra, et escarnio del ruego, | el grand encantador físole muy mal 
juego, estr. 262 

Por envidia Caín a su hermano Abel | matolo, porque yase dentro en Mongibel, estr. 
281 

Jacob a Esaú por la envidia d’él, | furtole la bendiçión, porque fue rebtado d’él, estr. 
281 

Porque tiene tu vesino más trigo que tú paja, | con tu mucha envidia levántasle 
baraja, estr. 284 

Porque comió del fruto que comer non debía, estr. 294 

Fueron muy alegres, porque andaban solteras, estr. 313 

Et por ende yo propongo contra él esençión | legítima et buena, porque su petiçión 
‘non deve ser oída, estr. 334 

Porque tiene barragana pública, e es casado, estr. 337 

Dó liçençia a la raposa, vaya a la salvajina; | porque non la asuelvo del furto tan 
ayna, estr. 366 

Non apelaron las partes, del juisio son pagados, | porque non pagaron costas nin 
fueron condenados, | esto fue porque non fueron de las partes demandados | nin fue el 
pleyto contestado, porque fueron escusados, estr. 367 

Porque de muchas dueñas mal querido sería, estr. 422 
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Porque a mí non veniste, nin oíste, nin prometiste, estr. 426 

Que bien leal te sea, non sea tu servienta, | non lo sepa la dueña porque la otra non 
mienta, estr. 436 

Do estas mujeres están muncho se alegran | pocas mugeres pueden d’ellas se 
despagar, | porque a ti non mienta sábelas falagar, | ca tal escanto usan que saben bien 
çegar, estr. 442 

Fazle una vegada la vergüença perder | porque aquesto faz mucho si la podieres 
aver, estr. 468 

Porque mi coraçón de trovar non se quita, | nunca fallé tal dueña como a vos Amor 
pinta, estr. 575 

Et porque munchas cosas me embargan, estr. 591 

A persona de este mundo yo non la oso fablar, | porque es de grand linage, et dueña 
de grand solar, estr. 598 

D’él en muchas maneras fuste aperçebido, | porque le fuste sañudo, estr. 608 

Abajé más la palabra, díxel’ que en juego fablava, | porque toda aquella gente de la 
plasa nos mirava, estr. 659 

Porque omen non coma nin comienza la mançana, estr. 678 

Muchas veses e tristesa del laserio ya pasado, | porque me non es agradeçido, nin 
me es gualardonado, estr. 717 

Et tiénenle por sesudo, que fablar lo que non le cumple, porque sea arrepentido o 
piensa bien lo que fablas, o calla, o faste mudo, estr. 722 

Porque veo, e conosco en vos cada vegada, | que sodes de aquel omen lozanamente 
amada, estr. 831 

Pero en mi talante alégrome en parte, | porque veo, que vos ama e vos quiere sin 
arte, estr. 842 

Sin vergüença es el fecho, pues tantas carreras tien | maravíllome, señora, esto 
porque se detien’, estr. 851 

Entiende bien mi estoria de la fija del Endrino | díxela por te dar ensiempro, non 
porque a mí vino, estr. 909 

Alahe», dis’, «arcipreste, vieja con coyta trota | e tal fasedes vos, porque non tenedes 
otra, estr. 930 

Echome a su pescueso por las buenas respuestas, | et a mí non me pesó, porque me 
llevó a cuestas, estr. 958 

Ospedome et diome vianda, mas escotar me la fiso, | porque non fis’ quanto manda, 
dis’: «¡Roín, gaho, enverniso!, estr. 992 

Porque en grand’ gloria estás a complaser, y | o en tu memoria algo quiero faser, 
estr. 1048 

Porque la penitençia es cosa preçiada, | non debedes, amigos, dexarla olvidada, estr. 
1132 

El jueves çenarás por la tu mortal ira, | et porque te perjuraste desiendo la mentira, 
estr. 1167 
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Vi muchas en la tienda; mas por non vos detener, | e porque enojoso non vos querría 
ser, | non quiero de la tienda más prólogo faser, estr. 1301 

Et señora, convusco a mí a tal acaesse, s | ervivos bien, e sirvo en lo que contesçe, | 
porque vin’ sin presente, la vuestra saña cresçe, estr. 1368 

De lo que yo te dixe, luego me arrepentí, | porque talente bueno entiendo yo en ti, 
estr. 1168 

Porque tanto me tardo, aquí todo me mato, | del miedo que he habido quando bien 
me lo creo, estr. 1382 

Et porque ayer, señora, vos tanto arrufastes, | por lo que yo desía por bien vos 
ensañastes, estr. 1409 

Et yo con pesar grande non puedo desir gota, | porque Trotaconventos ya non anda 
nin trota, estr. 1517 

Denos Dios atal esfuerço, tal ayuda, et tal ardid, | que vençamos los pecados, e 
arranquemos la lid, | porque el día del juisio sea fecho a nos convid, | que nos diga Jesu 
Christo: «¡Benditos, a mí venid!», estr. 1605 

Porque Santa María, segund que dicho he, | es comienço e fin del bien, tal es mi fe, 
estr. 1626 

Porque servir te cobdiçio | yo pecador, estr. 1636 

Sufro grand mal sin meresçer, a tuerto, | escribo tal porque pienso ser muerto, estr. 
1683 

Porque suelen desir, que el can con grand angosto | et con rabia de la muerte a su 
dueño traba al rostro, estr. 1704 

En mantener omen huérfana obra es de piedad, | otrosí a las viudas, esto es cosa con 
verdat; | porque si el arçobispo tiene, que es cosa que es maldat, | dexemos a las 
buenas, et a las malas vos tornad, estr. 1707 

 

 24 porque final 

Una de las petiçiones que demandó David a Dios, porque sopiese la su Ley, fuer 
ésta: Intellectum tibi dabo 

Pónelo en la çela de la memoria, porque se acuerde d’ello, Intellectum tibi dabo 

Reduçir a toda persona a memoria buena de bien obrar et dar ensiempro de buenas 
costumbres e castigos de salvaçión: et porque sean todos aperçebidos, Intellectum tibi 
dabo 

Et porque mejor de todos sea escuchado, | fablarvos he por trobas e cuento rimado, 
estr. 15 

Eres mal enemigo; a todos quantos plases | fablas con grant simplesa, porque 
muchos engañes, estr. 372 

Cóydanse la casar como las otras gentes, | porque se onren d’ella su padre e sus 
parientes, estr. 395 

Si ha los pechos chicos; | si dise sí, demandes contra la segura toda, | porque más 
cierto andes, estr. 444 
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Yo volo façer en vos una bona figura | porque seades guardada de toda altra locura, 
estr. 476 

Ya vo rasonar con ella, quiero l’ desir mi quejura, | porque por la mi fabla venga a 
faser mesura, estr. 652 

Él guíe la mi obra, Él mi trabajo provea, | porque el mi coraçón vea| lo que desea, 
estr. 694 

Le daré tal atalvina, | porque esa vuestra llaga sane por mi melesina, estr. 709 

Todo el vuestro cuydado sea en aqueste feccho, | trabajat en tal manera porque 
ayades provecho, estr. 720 

Dis: «Señor abad, compadre, con esas santas manos | bautisat a mis fijuelos, porque 
mueran christianos, estr. 776 

Fasedes como madre, quando el moçuelo llora, | que le dise falagos, porque calle 
esa hora, estr. 799 

Ansí fasedes, madre, vos a mí por ventura, | porque pierda tristesa, dolor e 
amargura, | porque tome conorte, e porque aya folgura, estr. 800 

Troxiéronlos atados porque non escapasen, estr. 1125 

Al christiano católico dale el santo signo, | porque en la Quaresma viva limpio et 
digno, estr. 1179 

Los de la Trinidad con los frayles del Carmen, | e los de Santa Eulalia porque non se 
ensañen, | todos mandan que digan, que canten e que llamen, estr. 1239 

Ante que el desposado penitençia presiese, | vino a él un diablo, porque non lo 
perdiese, estr. 1456 

Dis’ luego el judgador: ‘Amigos, el ribalde | non fallo porque muera, prendístel’ de 
balde, | yo le dó por quito, suelto: vos, merino, soltalde’, estr. 1461 

Goárdame toda hora | de muerte vergoñosa | porque loe a ti, fermosa, | noche e día, 
estr. 1662 

Que non es mi comadre, nin es mi parienta, | huérfana la crié, esto porque non 
mienta, estr. 1706 

 

2 para que 
Si quisieres amar dueñas o otra qualquier muger, | muchas cosas habrás primero de 
aprender; | para que ella te quiera en su amor querer, | sabe primeramente la muger 
escoger, estr. 430 

Desque me partí de vos a un arçipreste sirvo, | mançebo bien andante, de su ayuda vivo; 
| para que a vos sirva cada’l día lo avivo; | señora, del convento non lo fagades esquivo, 
estr. 1345 

 

127 para 

 3 casos introduint un circumstancial de temps:  
Serrana señora, | tanto algo agora | non tray’ por ventura, | mas faré fiadura | para 
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la tornada, estr. 1039 

A los perdidos malos, que dexó en tu poder, | en fuego infernal los fases tú arder, | en 
penas infernales los fases ençender, | para siempre jamás non los as de prender, estr. 
1565 

Enemigos que nos quieren faser siervos captivos, | et para siempre jamás disen: «¡Al 
infierno idvos!», estr. 1582 

 

 11 introduint un circumstancial de lloc: 
Peló todo su cuerpo, su cara et su çeja; | de péndolas de pavón vistió nueva pelleja, | 

fermosa et non de suyo fuese para la iglesa: | algunas fasen esto que fiso la corneja, 
estr. 286 

Señora», dixo la vieja, «cras avremos buen vagar, | yo me verné para vos, quando 
viere que ay logar, estr. 867 

Como lo mi vejesuela me avía aperçebido, | non me detove mucho, para allá fui 
luego ido; | fallé la puerta çerrada, mas la vieja bien me vido, estr. 872 

Después d’esta aventura fuime para Segovia, estr. 972 

Torné para mi casa luego al terçero día, | mas non vine por Loçoya, que joyas non 
traía, estr. 974 

Fuime para mi tierra por folgar algún rato, estr. 1067 

Entrada la Quaresma víneme para Toledo, estr. 1305 

Aun quise porfiar, fuime para un monasterio, estr. 1307 

Para vos lo querría tal que mejor non vi, estr. 1346 

Fuese para el estrado do la dueña seía, estr. 1405 

Fuime para la dueña, fablome e fablela, estr. 1502 

 

 

 

 22 introduint un benefactiu: 

Escogiendo et amando con buena voluntad salvaçión et gloria del paraíso para mi 
ánima, Intellectum tibi dabo 

Fis’ partidor al lobo, mandó, que a todos diese, | él apartó lo menudo para el león 
que comiese, | et para sí la canal, la mejor que omen viese: , al león dixo el lobo, que la 
mesa bendixiese, estr. 84 

Fis’ partidor al lobo, mandó, que a todos diese, | él apartó lo menudo para el león 
que comiese, | et para sí la canal, la mejor que omen viese: , al león dixo el lobo, que la 
mesa bendixiese, estr. 84 

Cómela tú, señor, que t’ será buena e sana, | para mí et los otros la canal que es 
vana, estr. 85 

La gulpeja, con el miedo e como es artera, | toda la canal del toro al león dio entera, 
| para sí e los otros tod’ lo menudo era, estr. 87 



 Juan Ruiz, Arcipreste de Hita,  El Libro de Buen Amor  
 

1274 

Et yo como estava solo sin compañía, | codiçiaba tener lo que otro para sí tenía, estr. 
112 

Non quiero mal bocado, non seríe para mí sano, estr. 175 

Soberbia mucha tienes a do miedo non as, | piensas pues non as miedo tú de qué 
pasarás, | las joyas para tu amiga de qué las complarás, estr. 230 

El omen, que tiene estado, honra et grant poder | lo que para sí non quiere, non lo 
debe a otros faser, estr. 316 

Quando la descomunión por dilatoria se pone, | nueve días de plazo para el que se 
opone, estr. 356 

Ponerte he en el otero, cosa para ti sana, estr. 409 

Non es para buen omen creer de ligero, | todo lo que l’ dixieren piénselo bien 
primero, estr. 419 

Yo pensaré en ello, si para mi convien, estr. 737 

Por ende tal mançebillo para vos lo querría, | ante de munchos días veríedes la 
mejoría, estr. 758 

Porque non tenedes otra, tal vieja para vos guardadla, | que conorta, que mano besa 
ome, que la querría ver corta, estr. 930 

«¡Por Dios, vaquera, non me estorves mi jornada, | tírate de la carrera, que non tray 
para ti nada, estr. 962 

Non a comprar las joyas para la chata novia, | fui ver una costilla de la serpiente 
groya | que mató al viejo Rando segund dise en Moya, estr. 972 

En tiempo de peligro, do la muerte arapa, | vos sodes para todo arçobispo et papa, | 
todo el su poder está so vuestra capa, estr. 1157 

«Señor», disen los clérigos, «non quieras vestir lana, | estragaríe un frayle quanto el 
convento gana, | la su posadería non es para ti sana, estr. 1251 

Dis’: ‘El colmillo d’ésta puede aprovechar | para quien dolor tiene en muela o en 
quijar, estr. 1416 

¡Qué buenas orejas son las de la gulpeja | para quien tiene venino o dolor en la 
oreja, estr. 1418 

Muerte, para ti es fecho el lugar infernal, estr. 1553 

 

 55  introduint un complement nominal de destinació:  

Ansí que non puede amar el bien, nin acordarse d’ello para lo obrar, Intellectum 
tibi dabo 

Si algunos (lo que non los consejo) quisieren usar del loco amor aquí fallarán 
algunas maneras para ello, Intellectum tibi dabo 

Respondieron romanos, que los plasía de grado; | para la disputaçión pusieron 
pleyto firmado, estr. 49 

Pero si las queríen para por ellas usar, | que ante les convenía con sus sabios 
disputar, estr. 48 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1275

Respondieron romanos, que los plasía de grado; | para la disputaçión pusieron 
pleyto firmado, estr. 49 

Fis’ partidor al lobo, mandó, que a todos diese, | él apartó lo menudo para el león 
que comiese, | et para sí la canal, la mejor que omen viese: , al león dixo el lobo, que la 
mesa bendixiese, estr. 84 

Si Dios, quando formó el ome entendiera | que era mala cosa la mujer, non la diera | 
al ome por compañera, nin d’él non la fesiera, | si para bien non fuera, tan noble non 
saliera, estr. 109 

D’esto manda faser libros, e quadernos componer: | para quien fase el yerro qué 
pena debe haber, estr. 142 

él avíe poder del rey en su comisión | espeçial para todo esto et complida jurisdiçión, 
estr, estr. 371 

Diçes quomodo dilexi nuestra fabla varona | susçipe me secundum, que para la mi 
corona | lucerna pedibus meis es la vuestra persona, estr. 382 

Para todas mugeres tu amor non conviene, | non quieras amar dueñas, que a ti non 
aviene, estr. 428 

En él fallarás fablas que le ove yo mostrado, | muchas buenas maneras para 
enamorado, estr. 429 

De luengas pestañas bien claras e reyentes, | las orejas pequeñas, delgadas, para ál 
mientes, | si ha el cuello alto, atal quieren las gentes., estr. 433 

Esto que te castigo con Ovidio concuerda; | e para aquesta cata la fina avancuerda, 
estr. 446 

Desque la vergüença pierde el tafur al tablero | siempre le bullen los pies, et mal 
para el pandero, estr. 470 

Non seas Pitas Pajas, para otro non errides | con deçilres fermosos a la muger 
convides, estr. 485 

Pero sea más noble para plasentería et para estos juegos edat de mançebía, la 
verdat en seso lieva la mejoría, estr. 673 

Pero sea más noble para plasentería et para estos juegos edat de mançebía, la 
verdat en seso lieva la mejoría, estr. 673 

Segund que yo deseo, vos e yo nos abraçemos: | para vos non pido mucho et con esto 
pasaremos, estr. 684 

Escoja las mejores et dexe las dañosas: | nunca son a los omes buenas nin 
provechosas, estr. 696 

Entró la vieja en casa, díxole: «Señora fija, para esa mano bendicha, quered esta 
sortija, estr. 724 

El día que vos nasçistes, fadas albas vos fadaron, | que para ese buen donayre atal 
cosa vos guardaron, estr. 739 

Non quiero tu consejo, vete para villana, | déxame esta vega tan fermosa e tan llana, 
estr. 750 

Más que nos ál queramos, por vos faser serviçio, | tal lugar non habremos para 
plaser et viçio, estr. 844 
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Busqué trotaconventos, que siguiese este viaje | que éstas son comienzo para el loco 
pasaje, estr. 912 

Sabed que non busqué otro Fernand García, | nin lo coydo buscar para mensajería, 
estr. 913 

Yo con miedo et arresido prometil’ una garnacha, | et mandel’ para el vestido una 
broncha et una pancha, estr. 966 

E dame un bel pandero et seis anillos de estaño, | un çamarrón de santero, e 
garnacho para entreaño, estr. 1003 

Sus miembros e su talla non son para callar; | ca bien creed, que era una grand 
yegua caballar, estr. 1010 

Dígote, que non vi más, nin te será más contado, | ca moço mesturero non es bueno 
para mandado, estr. 1020 

Señor», dis’, «a herrén me echa hoy el llugiero, | non sé para afrue en carrera nin 
ero, estr. 1092 

Estava don Toçino con mucha otra çeçina, | cidiérvedas e lomos finchida la cosina, | 
todos aperçebidos para la lid malina, estr. 1093 

El terçio de tu pan comerás, o las dos partes, | para por Dios lo otro todo te mando 
que apartes, estr. 1165 

Bien como en este día para el cuerpo repara, | así en este día por el alma se para: | a 
todos los christianos llama con buena cara, estr. 1177 

Bien como en este día para el cuerpo repara, | así en este día por el alma se para: | a 
todos los christianos llama con buena cara, estr. 1177 

Sogas para las vacas, muchos pesos e pesas, | tajones e garabatos, grandes tablas e 
mesas, | para las triperas gamellas e artesas, estr. 1221 

Sogas para las vacas, muchos pesos e pesas, | tajones e garabatos, grandes tablas e 
mesas, | para las triperas gamellas e artesas, estr. 1221 

A grand’ señor conviene grand’ palaçio e grand’ vega, | para grand’ señor non es 
posar en la bodega, estr. 1250 

Mi señor don Amor en todo paró mientes, | ca vido pequeñas casas para tantos 
servientes, estr. 1263 

Mandava poner viñas para buen vino dar | con la chica alhiara non l’ pueden 
abondar, estr. 1280 

Más saben e más valen sus moças cosineras | para el amor todo que dueñas de 
fueras, estr. 1340 

El ojo de aquésta es para melesina | a moças aojadas, et que an la madrina, estr. 
1417 

El coraçón del raposo | para el tremor del coraçón es mucho provechoso, estr. 1419 

Es ligero, valiente, bien mançebo de días, | sabe los instrumentos e todas juglerías, | 
doñeador alegre, para las çapatas mías, estr. 1489 

Para tales amores son las religiosas, | para rogar a Dios con obras piadosas, | que 
para amor del mundo mucho son peligrosas, estr. 1505 
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Para tales amores son las religiosas, | para rogar a Dios con obras piadosas, | que 
para amor del mundo mucho son peligrosas, estr. 1505 

Después fise muchas cántigas de dança e troteras | para judías, et moras, e para 
entendederas, | para en instrumentos de comunales maneras, | el cantar que non sabes, 
oílo a cantaderas, estr. 1513 

Después fise muchas cántigas de dança e troteras | para judías, et moras, e para 
entendederas, | para en instrumentos de comunales maneras, | el cantar que non sabes, 
oílo a cantaderas, estr. 1513 

Después fise muchas cántigas de dança e troteras | para judías, et moras, e para 
entendederas, | para en instrumentos de comunales maneras, | el cantar que non sabes, 
oílo a cantaderas, estr. 1513 

Cantares fis’ algunos de los que disen los çiegos, | et para escolares que andan 
nocherniegos, | e para muchos otros por puertas andariegos, estr. 1514 

Cantares fis’ algunos de los que disen los çiegos, | et para escolares que andan 
nocherniegos, | e para muchos otros por puertas andariegos, estr. 1514 

Para los instrumentos estar bien acordados, | a cántigas algunas son más 
apropriados, estr. 1515 

Allegó el mesquino, et non sopo para quién, | et magüer que cada día esto ansí avién, 
estr. 1543 

Con spíritu de çiençia sabiendo mesura catar, | comer tanto, que podamos para 
pobres apartar, estr. 1596 

Dile luego de mano dose varas de paño, | e aun para la mi corona anoche hizo el 
año, estr. 1698 

 

 30  introduint un infinitiu de destinació: 

Son escritas algunas maneras e maestrías et sotilesas engañosas del loco amor del 
mundo, que usan algunos para pecar, Intellectum tibi dabo 

Descobrimiento publicado de sus muchas engañosas maneras, que usan para pecar 
et engañar las mugeres, Intellectum tibi dabo 

dixiéronle: «Nos avemos con griegos nuestra convid’ | para disputar por señas: lo 
que tú quisieres pid’ | et nos dártelo hemos, escúsanos d’esta lid, estr. 52 

El grand golpe del fuste fiso las ranas callar, | mas vieron que non era rey para las 
castigar, estr. 200 

Dixieron: ‘Non es este rey para lo nos servir, estr. 201 

Sacole con el pico el hueso con sotilesa, | el lobo fincó sano para comer sin peresa, 
estr. 253 

Levantose el alcalde esa hora de judgar, | las partes cada una pensaron de buscar | 
quál dineros, quál prendas para el abogado dar, | ya sabía la raposa quién le había de 
ayudar, estr. 331 

Venido es el día para dar la sentençia, estr. 343 

Dixieron las partes a los sus abogados, | que non podrían ser en uno acordados, | nin 
querrían avenençia para ser despachados, estr. 346 
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Dixiéronle otrosí una derecha raçón, | que fecha la conclusión en criminal 
acusaçión, | non podía dar liçençia para aver compusiçión, | menester la sentençia 
çerca la conclusión, estr. 370 

Quando fablares con dueñas, diles doneos apuestos, | los fermosos retraheres tien’ 
para desir apuestos, | sospirando la fabla, con deçires honestos, estr. 549 

Non vos pidré grant cosa para vos me la dar | pero a mí cuitado es me grave de far, 
estr. 587 

Pero tal lugar non era para fablar en amores, | a mí luego me vinieron muchos 
miedos e temblores, estr. 654 

Unas palabras tenía pensadas para le desir, | el miedo de las compañas me fasíen al 
departir, estr. 655 

Érase un caçador muy sotil pajarero, | fue sembrar cañamones en un viçioso ero, | 
para faser sus cuerdas et sus lasos et redero, | andava el abutarda çerca en el sendero, 
estr. 746 

Desque vino la noche, mucho después de çena, | que tenía cada uno ya la talega 
llena, | para entrar en fasienda con la dueña serena, estr. 1097 

Vino luego un frayle para lo convertir, | comenzolo a predicar, de Dios a departir, 
estr, estr. 1128 

Escolar só mucho rudo, nin maestro nin doctor, | aprendí et sé poca para ser 
demostrador, | aquesto que yo dixiere, entendetlo vos mejor, estr. 1135 

Verdat es todo aquesto do puede omen fablar, | do ha tiempo e vida para lo emendar, 
estr. 1137 

Pero que aquestos tales debédesles mandar, | que si antes que mueran, si podieren 
fablar | et pueden haber su cura para se confesar, | que lo fagan e cumplan para mejor 
estar, estr. 1158 

Pero que aquestos tales debédesles mandar, | que si antes que mueran, si podieren 
fablar | et pueden haber su cura para se confesar, | que lo fagan e cumplan para mejor 
estar, estr. 1158 

Disen los naturales, que non son solas las vacas, | mas que todas las fembras son de 
corazón fracas, | para lidiar non firmes quanto en afrecho estacas, | salvo si son 
vellosas, ca éstas son berracas, estr. 1201 

De ir a Jerusalem abía fecho promisión; | para pasar la mar puso muy grand’ 
misión, estr. 1202 

Lo ál es ya verano, e non venían del mar | los pescados a ella para la ayudar: | otrosí 
dueña flaca non es para lidiar: | por todas estas rasones non quiso esperar, estr. 1204 

Lo ál es ya verano, e non venían del mar | los pescados a ella para la ayudar: | otrosí 
dueña flaca non es para lidiar: | por todas estas rasones non quiso esperar, estr. 1204 

Bordón lleno de imágenes, en él la palma fina; | esportilla e cuentas para resar ayna, 
estr. 1205 

Al contar las soldadas ellos vienen primeros, | para ir en frontera muchos ay 
costumeros, estr. 1254 

Mandava poner viñas para buen vino dar | con la chica alhiara non l’ pueden 
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abondar, estr. 1280 

Triasándalix muy fino con diasanturión, | que es para donear preçiado e noble don, 
estr. 1336 

Para tales amores son las religiosas, | para rogar a Dios con obras piadosas, | que 
para amor del mundo mucho son peligrosas, estr. 1505 

 

 5  introduint un infinitiu impulsivofinal:  
Cataron día claro para ir a caçar, estr. 134 

Fecho era el pregón del año jubileo, | para salvar sus almas avían todos deseo, | 
quantos son en la mar vinieron al torneo, estr. 1112 

Si qualquier de nosotros oviese cras de lidiar, | con algund enemigo en el campo 
entrar, | cada qual buscaría armas para se armar, estr. 1581 

Fincó muy queblantada toda la cleresía; | algunos de los legos tomaron asedía, | 
para aver su acuerdo juntáronse otro día, estr. 1695 

Santa María Magdalena, ruega a Dios verdadero | de quien nos diere buena estrena 
de meaja o de dinero | para mejorar la çena a nos e a nuestro compañero, estr. 1713 

 

 1  introduint un infinitiu d’immediatesa 
Como quier que los frayles et clérigos disen, que aman a Dios servir, si barruntan 

que el rico está para morir, estr. 505 

 

 

4 por siempre 
Mas al mundo presta, que dende vino lus, | claridad del çielo por siempre durador, 

estr, estr. 1055 

Tú que a Dios pagas, dame tu bendiçión, | que sea yo tuyo por siempre servidor, estr. 
1058 

Tu morada por siempre es infierno profundo, estr. 1552 

Tú l’ mataste una hora, él por siempre te mató, estr. 1558 

 

85 por + infinitiu 

 7  por + infinitiu causal 
Buena voluntad escoge el alma, et ama el amor de Dios por se salvar por ellas, 

Intellectum tibi 
Por la sombra mentirosa et por su coydar vano | la carne que tenía, perdiola el 

alano, estr. 227 
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El miedo e la vergüença fase a las mugeres | non faser lo que quieren bien como tú 
lo quieres, | non finca por non querer, cada que podieres, | toma de la dueña lo que 
d’ella quisieres, estr. 634 

Non cuydedes que só loca por oyr vuestras parlinas, estr. 665 

El cuerdo non enloquese por fablar al roça poco, estr. 729 

Pues mi voluntad ves, conséjame qué faga, | por me dar tu consejo vergüenza en ti 
non yaga, estr. 847 

Muchos después la enfaman con escarnios e reíres: | dueña, por te desir esto non te 
asañes, nin te aíres, estr. 908 

 29  por + infinitiu de destinació i afins 

Et Dios sabe que la mi intençión no fuer de lo faser por dar manera de pecar ni por 
mal desir, más fuer por reduçir a toda persona a memoria buena, Intellectum tibi 

Et Dios sabe que la mi intençión no fuer de lo faser por dar manera de pecar ni por 
mal desir, más fuer por reduçir a toda persona a memoria buena, Intellectum tibi 

Quiérasme oír muy digna | por te servir, estr. 33 

Por nosotros pecadores | non aborrescas | pues por no ser merescas | ruegal’ por 
nos. | Madre de Dios, estr. 43 

Les convenía con sus sabios disputar, | por ver si las entendíen, e meresçían levar: | 
esta respuesta fermosa daban por se escusar, estr. 48 

Les convenía con sus sabios disputar, | por ver si las entendíen, e meresçían levar: | 
esta respuesta fermosa daban por se escusar, estr. 48 

Pusieron día sabido todos por contender, estr. 50 

El mundo por dos cosas trabaja: la primera, | por aver mantenençia; la otra era | por 
aver juntamiento con fembra plasentera, estr. 71 

El mundo por dos cosas trabaja: la primera, | por aver mantenençia; la otra era | por 
aver juntamiento con fembra plasentera, estr. 71 

Ansí que por ayuno, e limosna, e oraçión, | et por servir a Dios con mucha contriçión 
| non ha poder mal signo nin su costelaçión, estr. 149 

Dis’, por las verdades se pierden los amigos, | et por las non desir se fasen 
desamigos, estr. 165 

Es costumbre de mançebos usada | querer siempre tener alguna enamorada: | por 
aver solás bueno del amor con amada, estr. 167 

Con tu mucha envidia levántasle baraja, | ansí te acaesçe por le levar ventaja, estr. 
284 

Enfrasquesçes, pecado, eres grand venternero, | por cobrar la tu fuerza, eres lobo 
carniçero, estr. 291 

Por comer e tragar siempre estás boca abierto, estr. 295 

Tú vas luego a la iglesia por le deçir tu raçón | más que por oír la misa, nin ganar de 
Dios perdón, estr. 380 

El que tu obla trae, es mintroso perjuro, | por complir tus deseos fásesle herege 
duro, estr. 389 
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Texedor e cantadera nunca tienen los pies quedos | en el telar e en la dança siempre 
bullen los tres dedos, | la muger sin vergüença por darle diez Toledos | non dexaría de 
façer sus antojos aredos, estr. 471 

Coyda su madre que por la sosañar, | por corrella et ferilla, et por la denostar, | que 
por ende será casta, et la fará estar: | éstos son aguijones que la façen saltar, estr. 521 

Coyda su madre que por la sosañar, | por corrella et ferilla, et por la denostar, | que 
por ende será casta, et la fará estar: | éstos son aguijones que la façen saltar, estr. 521 

Coyda su madre que por la sosañar, | por corrella et ferilla, et por la denostar, | que 
por ende será casta, et la fará estar: | éstos son aguijones que la façen saltar, estr. 521 

Muchos pierden la dueña por desir neçedat, estr. 566 

Que muchos se ayuntan e son de un consejo, | por astragar lo vuestro, e faser vos 
mal trebejo, estr. 754 

Andan por escarneçerla, coyda que es amada e quista, estr. 866 

Por amor de la vieja e por desir raçón, | buen amor dixe al libro e a ella toda saçón, 
estr. 933 

Por me lo otorgar, señoras, escrebirvos he grand saçón | de dicho e de fecho e de 
todo coraçón, estr. 949 

Preguntome muchas cosas: coydos’ que era pastor, | por oír de mal recabdo dexos’ 
de su labor, estr. 994 

Pasé por la mañana el puerto por sosegar templano, estr. 996 

Homíllome», dis’, «señor, yo, el tu leal siervo, | por te faser servicio ¿non fui por 
ende siervo?, estr. 1089 

 

 48  por + infinitiu impulsivofinal  
Por le faser plaser, et más le alegrar, | convidáronle todas que l’ daríen a yantar, 

estr. 83 

Dio grand golpe en la cabeza al lobo por lo castigar, estr. 86 

Por complir su mandado de aquesta, mi señor, | fise cantar tan triste como este triste 
amor, estr. 92 

Otros entran en orden por salvar las sus almas, estr. 126 

Ansí que por ayuno, e limosna, e oraçión, | et por servir a Dios con mucha contriçión 
| non ha poder mal signo nin su costelaçión, estr. 149 

Non muestran peresa | los omes en dar poco por tomar grand riquesa | levadlo e 
desidle, que mal mercar non es franquesa, estr. 172 

Que falló un grand mastín, començole de ladrar, | el ladrón por furtar algo, 
començole a falagar, estr. 174 

Con palabras muy dulses, con gesto engañador, | prometen e mandan mucho los 
omes con amor, | por complir lo que mandan, cobdiçian lo peor, estr. 220 

Cobdiçian los averes, que ellos non ganaron, | por complir las promesas, que con 
amor mandaron, estr. 221 
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Por cobdiçia feçiste a Troya destroyr, | por la manzana escrita que non debiera 
escrebir | quando la dio a Venus Paris por le indusir, que troxo a Elena que cobdiçiaba 
servir, estr. 223 

Adulterio et forniçio todavía deseas, | luego quieres pecar con qualquier que tú veas, 
| por complir la loxuria en guiñando las oteas, estr. 257 

Después d’esta desonra et de tanta vergüeña, | por faser su loxuria Virgilio en la 
dueña | descantó el fuego que ardiese en la leña, estr. 265 

Yo faré quanto pueda, | ‘por ser atán fermosa’ -esta locura coeda: | la negra por ser 
blanca contra sí se denueda, estr. 285 

Yo faré quanto pueda, | ‘por ser atán fermosa’ -esta locura coeda: | la negra por ser 
blanca contra sí se denueda, estr. 285 

D’esto ay muchas fablas e estorias paladina; | desírtelo he más breve por te enviar 
ayna, estr. 297 

Abaxose el león por le dar algún confuerto, estr. 301 

Contra él vinieron todas por vengar sus denteras, | aun el asno nesçio veníe en las 
delanteras, estr. 313 

Ay van los abogados de la mala picaña, | por volver al alcalde, ninguno non lo 
engaña, estr. 341 

Pugnan los abogados, et fasen su poder, | por saber del alcalde lo que quiere faser, 
estr. 344 

De leyes le fablavan por le faser desir | algo de la sentençia por su coraçón 
descobrir, estr. 345 

Tú vas luego a la iglesia por le deçir tu raçón | más que por oír la misa, nin ganar de 
Dios perdón, estr. 380 

Fas mucho por servirla en desir e en obrar, estr. 450 

Perdíame de sed; tal peresa yo crío, | ‘que por no abrir la boca de sed perdí el fablar 
mío, estr. 461 

E si encubre del todo su ferida e su dolor, | si ayuda non demanda por aver salut 
mijor, estr. 593 

Amo una dueña sobre quantas yo vi, | ella, si me non engaña, parese que ama a mí, | 
por escusar mil peligros fasta hoy lo encobrí, estr. 706 

Alaboxe el lobo allí so aquel sauçe | por tomar el cochino que so la puerca yase, estr. 
778 

Mas el que contra mí por acusar me venga | tómeme por palabra, a la peor se tenga, 
estr. 849 

Quando el león vino por comer saborado, | pidió al lobo el asno que le había 
encomendado, estr. 902 

Entiende bien mi estoria de la fija del Endrino | díxela por te dar ensiempro, estr. 
909 

Por salvar fue venido el linage humanal, estr. 1063 

Fuime para mi tierra por folgar algún rato, estr. 1067 
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A ti Carnal goloso, que te non coydas fartar, | envíote el ayuno por mí desafiar, estr. 
1075 

Con fuertes argumentos e con sotiles rasones | tienen sobre estos casos diversas 
opiniones. | Pues por non desir tanto, non me rebtedes varones, estr. 1153 

Non guardastes casadas, nin monjas profesas, | por complir adulterio fasías grandes 
promesas, estr. 1166 

Luego lunes de mañana don Rabí Açelín | por le poner salvo emprestole su rosín, 
estr. 1184 

Mas por non vos detener, | e porque enojoso non vos querría ser, | non quiero de la 
tienda más prólogo faser, estr. 1301 

Non avedes pavor vos las mugeres todas | de mudar vuestro amor por aver nuestras 
bodas, | por ende casa la dueña con caballero apodas, estr. 1329 

Escusose de mí, e de mí fue escusada, | por non faser pecado, o por non ser osada. 
1330 

Escusose de mí, e de mí fue escusada, | por non faser pecado, o por non ser osada. 
1330 

Los bienes et los loores muchos de mançebés, | defienden la fraqueça culpa de la 
vejés, | por ser el omen viejo, non pierde por ende pres | el seso del buen viejo non se 
mueve de refés, estr. 1362 

Por olvidar la coyta, tristesa, et pesar | rogué a la mi vieja, que me quisiese casar: | 
fabló con una mora, non la quiso escuchar; | ella fiso buen seso, yo fis’ mucho cantar, 
estr. 1508 

Llega el omen tesoros por lograrlos a podo, | viene la muerte luego, e déxalo con 
lodo, estr. 1534 

Desque los sus parientes la su muerte barruntan, | por lo heredar todo amenudo se 
ayuntan, estr. 1536 

Mucho fasen, que luego lo vayan a soterrar, | témense, que las arcas les an de 
desferrar, | por oír luenga misa non lo quieren errar, | de todos sus tesoros danle poca 
axuar, estr. 1539 

Señores, he vos servido con poca sabidoría, | por vos dar solás a todos fablevos en 
juglería, estr. 1633 

Era de mil, et treçientos, et ochenta, et un años, | fue compuesto el romançe por 
muchos males e daños, | que fasen muchos e muchas a otros con sus engaños: | et por 
mostrar a los simples fablas, e versos estraños, estr. 1634 

Todos los christianos | aved alegría | en aquel día, | que naçió por salvarnos | de la 
Virgen María | en nuestra valía, estr. 1649 

Murió nuestro Señor, | por ser nuestro Salvador, estr. 1658 

 

 1  por + infinitiu d’acció no feta 
El curso de los fados non puede omen desir, | sólo Dios e non otro sabe, qué es por 
venir, estr. 803 
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Miguel DE CERVANTES 
El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte, 

http://www.rinconcastellano.com/biblio/renacimiento/quijote_1/quijote_02.html# 
 

Ocurrències estudiades: 

283 casos de por + inf.  556 de para   
Por + infinitiu causal: 122 para introduint un circumstancial de temps: 18 
Por + infinitiu impulsivofinal: 123 para introduint un circumstancial de lloc: 6 
Por + infinitiu de destinació: 22 para introduint un benefactiu: 19 
Por + infinitiu d’acció encara no feta 11 para introduint un complement nominal de destinació:  144 
Por + infintiu d’immediatesa 4 para d’opinió:  25 
Por de règim + infinitiu: 1 para introduint un infinitiu de destinació: 297 
Por amb altres valors: 1589 para introduint un infinitiu impulsivofinal: 42 

143 de para que 784 de porque  
para que final: 106 Por qué interrogatiu directe: 9 
para que interrogatiu directe: 10 Por qué interrogatiu indirecte: 5 
para que interrogatiu indirecte: 27 Por que relatiu A.N.: 10 
  porque final: 59 
  porque causal: 700 

122 Por + infinitiu causal 
Pensó el huésped que el haberle llamado castellano había sido por haberle parecido 

de los sanos de Castilla, aunque él era andaluz, capítulo I 

Mas lo que más le fatigaba era el no verse armado caballero, por parecerle que no 
se podría poner legítimamente en aventura alguna, capítulo II 

Si a aquel punto no saliera el ventero, hombre que, por ser muy gordo, era muy 
pacífico, capítulo II 

Era menester cortarlas, por no poderse quitar los ñudos, capítulo II 
Puesto caso que en las historias no se escribía, por haberles parecido a los autores 

dellas que no era menester escrebir, capítulo III 
Él dijo que todo era molimiento, por haber dado una gran caída con Rocinante, 

capítulo V 
Lo tuvo por bien y por cosa muy acertada, por entender que era el cura tan buen 

cristiano y tan amigo de la verdad, capítulo VI 

Por tomar muchos juntos, se le cayó uno a los pies del barbero, capítulo VI  
Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse 

ya armado caballero, capítulo IV 

Y, entretanto que pugnaba por levantarse y no podía, estaba diciendo, capítulo IV 
No con poco trabajo le subió sobre su jumento, por parecer caballería más 

sosegada, capítulo V 
Porque, por ser la hora de la mañana y herirles a soslayo los rayos del sol, no les 

fatigaban, capítulo VII 
No era posible dejar de hallarse muchas y diversas aventuras, por ser lugar muy 

pasajero; sino que iba muy pesaroso por haberle faltado la lanza, capítulo VIII 
Afligiósele el corazón, por parecerle que no llevaban camino de remediar tan presto 

su falta, capítulo VIII  

http://www.rinconcastellano.com/biblio/renacimiento/quijote_1/quijote_02.html
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Aunque quisiera apearse de la mula, que, por ser de las malas de alquiler, no había 

que fiar en ella, capítulo VIII 
Muy propio de los de aquella nación ser mentirosos; aunque, por ser tan nuestros 

enemigos, antes se puede entender, capítulo IX 
Te vendrán como anillo al dedo; y más, que, por ser en tierra firme, te debes más 

alegrar, capítulo X 
Fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto, por parecerle que cada 

vez que esto le sucedía era hacer un acto posesivo, capítulo X 
Estas honras que vuestra merced quiere darme por ser ministro y adherente de la 

caballería andante, capítulo XI 
Viven obligados a favorecer a los caballeros andantes, todavía, por saber que sin 

saber vosotros esta obligación me acogistes y regalastes, capítulo XI 
El haberse mudado de traje no había sido por otra cosa que por andarse por estos 

despoblados en pos de aquella pastora Marcela, capítulo XII 

Perdonad, amigo -dijo don Quijote-; que por haber tanta diferencia de sarna a 
Sarra os lo dije, capítulo XII 

Por ser tan muchacha, no se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio, 
capítulo XII 

Por ser todo lo que he contado tan averiguada verdad, capítulo XII 
Habían encontrado con aquellos pastores, y que, por haberles visto en aquel tan 

triste traje, les habían preguntado la ocasión por que iban de aquella manera, capítulo 
XIII 

Puesto que con ella mata, por habérsela dado naturaleza, capítulo XIV 
Tampoco yo merezco ser reprehendida por ser hermosa, capítulo XIV 
Le rogaron se viniese con ellos a Sevilla, por ser lugar tan acomodado a hallar 

aventuras, capítulo XIV 

Qué es aquello de que más gustas; que, por saber yo que los pensamientos de 
Grisóstomo jamás dejaron de obedecerte en vida, capítulo XIV 

¿lo vendrás a imposibilitar por no ser caballero, capítulo XV 
Os podéis llamar venturosa por haber alojado en este vuestro castillo a mi persona, 

capítulo XVI 
Se le trujo del pozo, por ser más frío, capítulo XVII 

Y confirmo esto por haber visto que, cuando estaba por las bardas del corral 
mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir, capítulo XVIII 

Queda descomulgado por haber puesto las manos violentamente en cosa sagrada, 
capítulo XIX 

Sancho amigo, has de saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad 
de hierro, capítulo XX 

Dirás a la incomparable señora mía Dulcinea que su cautivo caballero murió por 
acometer cosas que le hiciesen digno de poder llamarse suyo, capítulo XX 
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Has de saber, ¡oh Sancho amigo!, que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra 
edad de hierro, para resucitar en ella la dorada, o de oro, capítulo XX 

Verás cuán sin hablar palabra, por ahorrar del tiempo, concluyo esta aventura, 
capítulo XXI 

Con gran cuita en sus corazones por no saber cómo se han de fablar, capítulo XXI 
Se tendrá por contenta y pagada además, por haber puesto y colocado sus 

pensamientos en tan alta parte, capítulo XXI 
Por haber confesado, le condenaron por seis años a galeras, capítulo XXII 

Yo voy por cinco años a las señoras gurapas por faltarme diez ducados, capítulo 
XXII 

Le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, capítulo XXII 
Se escusarían muchos males que se causan por andar este oficio y ejercicio entre 

gente idiota, capítulo XXII 
Iba tras su amo sentado a la mujeriega sobre su jumento, sacando de un costal y 

embaulando en su panza; y no se le diera por hallar otra ventura, entretanto que iba de 
aquella manera, un ardite, capítulo XXIII 

Se receló y temió desto, por parecerle que estaba yo obligado, capítulo XXIV 
De los cuales di cuenta, por mi mal, a don Fernando, por parecerme que, en la ley 

de la mucha amistad que mostraba, no le debía encubrir nada, capítulo XXIV 

Sancho iba muerto por razonar con su amo, y deseaba que él comenzase la plática, 
por no contravenir a lo que le tenía mandado, capítulo XXV 

Si la buena suerte no ayudara a vuestra merced y encaminara el guijarro a la 
cabeza, como le encaminó al pecho, buenos quedáramos por haber vuelto por aquella 
mi señora, que Dios cohonda, capítulo XXV 

Porque lo que hizo, según su historia, no fue más de que, por verse desdeñado de su 
señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que 
fuese su voluntad, capítulo XXVI 

Llegó a hora que lo pudiera y debiera hacer, por ser la del comer y llevar en deseo 
de gustar algo caliente, capítulo XXVI 

Hacía mal en haberse puesto de aquella manera, por ser cosa indecente que un 
sacerdote se pusiese así, capítulo XXVII 

Si dio la carta a Dulcinea, dijese que sí, y que, por no saber leer, le había 
respondido de palabra, capítulo XXVII 

Regaladamente sonaba, de que no poco se admiraron, por parecerles que aquél no 
era lugar donde pudiese haber quien tan bien cantase, capítulo XXVII  

Todo era engrandecer yo mi ventura, por habérmela dado el cielo por señora, 
capítulo XXVII 

Me puso en condición de no obedecerle, por parecerme imposible sustentar tantos 
días la vida en el ausencia de Luscinda, capítulo XXVII 

Les daba mucho gusto las menudencias que contaba, por ser tales, que merecían no 
pasarse en silencio, capítulo XXVII 
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Que, por estar tan sin pensamiento mío, fuera fácil tomarla, capítulo XXVII 

Aunque él pugnaba por levantarla, ella, sin levantarse, le fabló en esta guisa, 
capítulo XXIX 

Presupuesto que Luscinda no puede casarse con don Fernando, por ser mía, ni don 
Fernando con ella, por ser vuestro, y haberlo ella tan manifiestamente declarado, 
capítulo XXIX 

Se acabó de admirar Dorotea, y, por no saber qué gracias volver a tan grandes 
ofrecimientos, capítulo XXIX 

Conocieron que el que las daba era Sancho Panza, que, por no haberlos hallado en 
el lugar donde los dejó, los llamaba a voces, capítulo XXIX 

El que más se admiró fue Sancho Panza, por parecerle -como era así verdad- que en 
todos los días de su vida había visto tan hermosa criatura, capítulo XXIX 

Mas todo lo llevaba con gusto, por parecerle que ya su señor estaba puesto en 
camino, capítulo XXIX 

Amo y reverencio como a una reliquia, aunque en ella no lo haya, sólo por ser cosa 
de vuestra merced, capítulo XXX 

Me causó grandísima pena, por no saber lo que habías tú de hacer cuando te vieses 
sin carta, capítulo XXX 

Eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella, capítulo XXXI 
Bendeciré todos los días de mi vida, por haberme hecho digno de merecer amar tan 

alta señora, capítulo XXXI 
Por sólo ser ella quien es, capítulo XXXI 
Descuidarse con cuidado de las idas en casa de Anselmo, por parecerle a él [...] que 

no se han de visitar ni continuar las casas de los amigos casados, capítulo XXXIII 
Que no permitiese, por querer hacer del circunspecto, sin otra ocasión alguna, 

capítulo XXXIII 
Por haber sabido ella con cuántas veras los dos se amaban, estaba confusa, capítulo 

XXXIII 
Se avergüenza / de sí mesmo, por ver que había pecado:, capítulo XXXIII 
Con cuánta razón te podrías quejar de ti mesmo, por haber sido causa de su 

perdición y la tuya, capítulo XXXIII 
De cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el cuerpo, por ser todo de 

una carne mesma, capítulo XXXIII 
El marido es participante de la deshonra de la mujer, por ser una mesma cosa con 

ella, capítulo XXXIII 
Fue bien recebido de Camila, la cual le recebía y regalaba con mucha voluntad, por 

entender la buena que su esposo le tenía, capítulo XXXIII 
Que si lo hacía por no tener confianza que ella sabría gobernar su casa, que 

probase, capítulo XXXIII 
Una doncella suya, llamada Leonela, a quien ella mucho quería, por haberse criado 

desde niñas las dos juntas, capítulo XXXIII 
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Ella, sin duda, cayera en la desesperada red de los celos; mas, por estar ya 
advertida, pasó aquel sobresalto sin pesadumbre, capítulo XXXIV 

Pero, por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso luengo 
tiempo, capítulo XXXIV 

Quizá que, por ser la herida donde es, la podrás encubrir sin que él la vea, capítulo 
XXXIV 

Creía ser la causa por haber dejado a Camila herida, capítulo XXXIV 
Sólo sé que vendré a ser tan desdichado que, por no hallar esta cabeza, se me ha de 

deshacer mi condado como la sal en el agua, capítulo XXXV 
No pensaba oír cosa que contra Camila fuese, por estar de su bondad tan satisfecho 

y seguro, capítulo XXXV 
Por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas, me veo ahora en tanta desventura, 

capítulo XXXVI 
Y, por estar tan ocupado en tenerla, no pudo acudir a alzarse el embozo, capítulo 

XXXVI 

Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía, capítulo 
XXXVI 

Todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo, por estar el monesterio en el 
campo, capítulo XXXVI 

De que no poco se admiraron y rieron, por parecerles lo que a todos parecía, 
capítulo XXXVII 

Nadie se lo quiso preguntar por entonces, por ver que aquella sazón era más para 
procurarles descanso que para preguntarles sus vidas, capítulo XXXVII 

Por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta experiencia, capítulo X 

Y, mandándome a mí, por ser el mayor, que respondiese, capítulo XXXIX 
Me hallé solo entre mis enemigos, a quien no pude resistir, por ser tantos, capítulo 

XXXIX 
Yo vine de Constantinopla, algo contento, por estar tan cerca de España, capítulo 

XL 
Nos obligó a hacer luego vela y a dejar el remo, y enderezar a Orán, por no ser 

posible poder hacer otro viaje, capítulo XLI 
Y cuando, por habernos hecho a la vela, no podimos oír sus palabras, capítulo XLI 
Pero, por preguntarnos esto en lengua francesa, dijo nuestro renegado: “Ninguno 

responda; porque éstos, sin duda, son cosarios franceses, capítulo XLI 
Nos recogieron, diciendo que, por haber usado de la descortesía de no respondelles, 

nos había sucedido aquello, capítulo XLI 
Bien pudiéramos, a nuestro parecer, llegar antes que fuera muy noche; pero, por no 

parecer en aquella noche la luna y el cielo mostrarse escuro, y por ignorar el paraje en 
que estábamos, no nos pareció cosa segura embestir en tierra, capítulo XLI 

Puesto que, por haberme hecho el cielo compañero de Zoraida, me parece que 
ninguna otra suerte me pudiera venir, capítulo XLI 



 Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte 
  
1290 

 
Conocer primero si, después de descubierto, su hermano, por verle pobre, se 

afrentaba o le recebía con buenas entrañas, capítulo XLII 
Por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija, 

capítulo XLIII 

Pero, por parecerle no convenirle ni estarle bien comenzar nueva empresa, capítulo 
XLIV 

Propuso en su corazón de armalle caballero en la primera ocasión que se le 
ofreciese, por parecerle que sería en él bien empleada la orden de la caballería, 
capítulo XLIV 

Quizá por no ser armados caballeros, como yo lo soy, no tendrán que ver con 
vuestras mercedes los encantamentos, capítulo XLV 

Es, pues, el caso que los cuadrilleros se sosegaron, por haber entreoído la calidad 
de los que con ellos se habían combatido, y se retiraron de la pendencia, por parecerles 
que, de cualquiera manera que sucediese, habían de llevar lo peor de la batalla, 
capítulo XLV 

Le besó entrambas las manos, porque la una no pudiera, por estar atadas 
entrambas, capítulo XLVI 

No sé yo lo que me parece -respondió Sancho-, por no ser tan leído como vuestra 
merced, capítulo XLVII 

Tenía razón en cuanto decía; y así, le dijo que, por ser él de su mesma opinión y 
tener ojeriza a los libros de caballerías, había quemado todos los de don Quijote, 
capítulo XLVII 

No he proseguido adelante, así por parecerme que hago cosa ajena de mi profesión, 
como por ver que es más el número de los simples que de los prudentes, capítulo 
XLVIII 

Y, por querer acomodarse al gusto de los representantes, no han llegado todas, 
capítulo XLVIII 

Temerosos de ser castigados, como lo han sido muchas veces, por haber 
representado cosas en perjuicio de algunos reyes, capítulo XLVIII 

Los reyes de Francia, a quien llamaron pares por ser todos iguales en valor, 
capítulo XLIX 

-No querría que por haber yo hablado con esta alimaña tan en seso, me tuviesen 
vuestras mercedes por hombre simple, capítulo L 

Por ver que tiene este caso un no sé qué de sombra de aventura de caballería, 
capítulo L 

Vosotros, que, quizá por no ser buenos, os encubrís los rostros, capítulo LII 

Éstos fueron los versos que se pudieron leer; los demás, por estar carcomida la 
letra, se entregaron a un académico, capítulo LII 

 

123 Por + infinitiu impulsivofinal 
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Muchas veces tomé la pluma para escribille, y muchas la dejé, por no saber lo que 
escribiría, Prólogo 

Puse pies en polvorosa / por vivir a lo discreto, DEL DONOSO, POETA ENTREVERADO, 
A SANCHO PANZA Y ROCINANTE  

Que me ofreció el Oriente rojo en vano / dejé, por ver el rostro soberano / de 
Claridiana, aurora hermosa mía. EL CABALLERO DEL FEBO A DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA  

Desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, capítulo I 

Diera él, por dar una mano de coces al traidor de Galalón, capítulo I 
La había hecho pedazos, y, por asegurarse deste peligro, la tornó a hacer de nuevo, 

capítulo I 
Mirando a todas partes por ver si descubriría algún castillo, capítulo II 
No se osaba apartar de la pila por no desamparar las armas, capítulo III 

El ventero, por verle ya fuera de la venta, con no menos retóricas, aunque con más 
breves palabras, respondió a las suyas, capítulo III 

Dice que lo hago de miserable, por no pagalle la soldada que le debo, capítulo IV 
Quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga, capítulo IV 
Se ponían a pensar cuál camino de aquéllos tomarían, y, por imitarlos, estuvo un 

rato quedo, capítulo IV 
Se imaginó ser cosa de nueva aventura; y, por imitar en todo cuanto a él le parecía 

posible los pasos que había leído en sus libros, capítulo IV 
Con todo eso, por complacer a vuestra merced, diremos en su favor todo lo que 

quisiere, capítulo IV 
Dábale priesa a llegar al pueblo, por escusar el enfado que don Quijote le causaba 

con su larga arenga, capítulo V 
En verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo, capítulo VI 

Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los 
demás libros, capítulo VII 

Ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento, 
capítulo VIII 

Toda aquella noche no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea, por 
acomodarse a lo que había leído en sus libros, capítulo VIII 

Socorred a este vuestro caballero, que, por satisfacer a la vuestra mucha bondad, en 
este riguroso trance se halla, capítulo VIII 

Pero yo, por facilitar más el negocio y por no dejar de la mano tan buen hallazgo, le 
truje a mi casa, capítulo IX 

Diéronse priesa por llegar a poblado antes que anocheciese, capítulo X 
Todos le tuvieron por loco; y, por averiguarlo más y ver qué género de locura era el 

suyo, capítulo XII 
Ni yo, desesperado, la procuro; / antes, por estremarme en mi querella, / estar sin ella 
eternamente juro, Canción de Grisóstomo, capítulo XIV 
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Se había ausentado por su voluntad, por ver si usaba con él la ausencia de sus 

ordinarios fueros, capítulo XIV 
Vio que la moza forcejaba por desasirse, capítulo XV 
Una de las más estrañas aventuras que yo sabré encarecer; y, por contártela en 

breve, sabrás que poco ha que a mí vino la hija del señor, capítulo XVII 

¿Qué de otras cosas ocultas, que, por guardar la fe que debo a mi señora Dulcinea 
del Toboso, dejaré pasar intactas y en silencio?, capítulo XVII 

La rodeó por ver si hallaba por donde entrar, capítulo XVII 
Y desde allí, por hacerme merced y buena obra, irás al Toboso, capítulo XX 
Dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced, capítulo XX 
Alargaba cuanto podía el cuello y la vista por entre las piernas de Rocinante, por 

ver si vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía, capítulo XX 
Procura consolarse, por no dar mal indicio de sí a sus padres, capítulo XXI 

Yo daré veinte de muy buena gana -dijo don Quijote- por libraros desa pesadumbre, 
capítulo XXII 

Fue la revuelta de manera que las guardas, ya por acudir a los galeotes, que se 
desataban, ya por acometer a don Quijote, que los acometía, no hicieron cosa que fuese 
de provecho, capítulo XXII 

Procurando meterse en las entrañas de la tierra, por no ser hallado, capítulo XXII 
Aparté deste peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos, capítulo XXIII 
Esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados, capítulo XXIII 
La privanza que yo tenía con don Fernando dejada de serlo por ser amistad, capítulo 

XXIV 
Y así, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para 

poder apartar de la memoria la hermosura, capítulo XXIV 
Si primero fingía quererse ausentar, por remediarlos, ahora de veras procuraba 

irse, por no ponerlos en ejecución, capítulo XXIV 
Haciendo aquí del desesperado, del sandio y del furioso, por imitar juntamente al 

valiente don Roldán, capítulo XXV 
Sancho iba muerto por razonar con su amo, y deseaba que él comenzase la plática, 

por no contravenir a lo que le tenía mandado, capítulo XXV 
Todo el mundo me perseguirá por quitármele, capítulo XXV 
Sino que las más se las fingen, por dar subjeto a sus versos, capítulo XXV 
Tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos, por ver si te descubro cuando 

vuelvas, capítulo XXV 
Descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda a 

Rocinante, capítulo XXV 

Mi dolor no os alborote, / aunque más terrible sea, / pues, por pagaros escote, / 
aquí lloró don Quijote / ausencias de Dulcinea / del Toboso, capítulo XXVI 

Se cayó mi mula muerta, o, lo que yo más creo, por desechar de sí tan inútil carga 
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como en mí llevaba, capítulo XXVII 
Yo me retiré y aparté deste peligro de miedo, sino por complacer a tus ruegos, 

capítulo XXVIII 
Esconderse algunos días por aquellas asperezas, por no ser hallados si la 

Hermandad los buscase, capítulo XXVIII 

Mas no ha querido la suerte quitármela, contentándose con quitarme el juicio, quizá 
por guardarme para la buena ventura que he tenido en hallaros, capítulo XXIX 

La menesterosa doncella pugnó, con mucha porfía, por besarle las manos, capítulo 
XXIX 

Hizo grande fuerza por apearse; mas el cura no lo consintió, capítulo XXIX 
Cargaba la mano el cura refiriéndola, por ver lo que hacía o decía don Quijote, 

capítulo XXIX 
Esto lo hace él de maligno y por poner miedo y espanto a los que mira, capítulo 

XXX 
Sin que añadas o mientas por darme gusto, ni menos te acortes por no quitármele, 

capítulo XXX 
Fue menester que los demás tuviesen mucha cuenta con no reírse, por no acaballe de 

correr del todo, capítulo XXXI 
No sé qué gente es aquélla tan desalmada y tan sin conciencia, que por no mirar a 

un hombre honrado, le dejan que se muera, capítulo XXXII 
Dejaba Anselmo de acudir a sus gustos por seguir los de Lotario, y Lotario dejaba 

los suyos por acudir a los de Anselmo, capítulo XXXIII 
O no le advierte o no le dice, por no enojalla, capítulo XXXIII 
Por salir presto de la agonía que le causaba aquella suspensión, le dijo que hacía 

notorio agravio, capítulo XXXIII 
Que pusiese aparte los respetos del cielo por acudir a los de su amigo, capítulo 

XXXIII 
Las que se acometen por respeto del mundo son las de aquellos que pasan tanta 

infinidad de agua, tanta diversidad de climas, tanta estrañeza de gentes, por adquirir 
estos que llaman bienes de fortuna, capítulo XXXIII 

Viendo que le amenazaba que daría a otro cuenta de su mal deseo, por evitar mayor 
mal, determinó de contentarle, capítulo XXXIII 

Hacíase fuerza y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el contento que le 
llevaba a mirar a Camila, capítulo XXXIII 

Estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos, capítulo XXXIII 
Con determinación de no huir la presencia de Lotario, por no dar que decir a sus 

criados, capítulo XXXIV 
Decirle quisiese, sin dar más cuenta a su marido, por no ponerle en alguna 

pendencia y trabajo, capítulo XXXIV 
Andaba enamorado de una dama, a quien le había puesto aquel nombre por poder 

celebrarla con el decoro que a su honestidad se le debía, capítulo XXXIV 
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Él se lo había dicho a Anselmo por poder ocuparse algunos ratos en las mismas 

alabanzas, capítulo XXXIV 

No hay duda deso -replicó Anselmo, todo por apoyar y acreditar los pensamientos 
de Lotario, capítulo XXXIV 

Impaciente y ciego de la celosa rabia que las entrañas le roía, muriendo por 
vengarse de Camila, que en ninguna cosa le había ofendido, capítulo XXXIV 

Si he tardado en descubrirte esta verdad, ha sido por ver si era algún liviano antojo 
suyo, o si lo hacía por probarme y ver si eran con propósito firme tratados, capítulo 
XXXIV 

Si lo haces por dilatarme la prometida merced, capítulo XXXIV 
Decir lo que tú tan bien sabes de nuestra amistad, por no me hacer testigo del 

agravio, capítulo XXXIV 
Y, por acudir con lo que a él le tocaba, comenzó a hacer una larga y triste 

lamentación, capítulo XXXIV 
Después dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era, como él pensaba, la 

reina Micomicona, capítulo XXXVI 
No porque todos sean pobres, sino por poner este caso en todo el estremo que pueda 

ser, capítulo XXXVII 
Hizo cuanto fue posible por defender su fuerza, capítulo XXXIX 
Le dio un bofetón, y por poderse vengar dejó su fe, capítulo XL 
No porque pensase escribir a nadie el desdichado suceso mío, sino por ver si me era 

más favorable la suerte en Argel, capítulo XL 

También los cautivos del rey que son de rescate no salen al trabajo con la demás 
chusma, si no es cuando se tarda su rescate; que entonces, por hacerles que escriban 
por él con más ahínco, les hacen trabajar, capítulo XL 

Pusiéronme una cadena, más por señal de rescate que por guardarme con ella, 
capítulo XL 

Sólo libró bien con él un soldado español, llamado tal de Saavedra, el cual, con 
haber hecho cosas que quedarán en la memoria de aquellas gentes por muchos años, y 
todas por alcanzar libertad, capítulo XL 

Pruebas de saltar con las cadenas, por entretener el tiempo, capítulo XL 
Fue a ponerse debajo de la caña, por ver si la soltaban, capítulo XL 
Dieron orden en que los tres compañeros nuestros se rescatasen, por facilitar la 

salida del baño, capítulo XL 
Se ponía el renegado con los morillos que bogaban el remo, o ya a hacer la zalá, o a 

como por ensayarse de burlas a lo que pensaba hacer de veras, capítulo XLI 
Bien pudiéramos, a nuestro parecer, llegar antes que fuera muy noche; pero, por no 

parecer en aquella noche la luna y el cielo mostrarse escuro, y por ignorar el paraje en 
que estábamos, no nos pareció cosa segura embestir en tierra, capítulo XLI 

Os hacéis pobres por engañar a los moros, capítulo XLI 
No dice esto porque tú ni ninguno de los cristianos la enojaban, sino que, por decir 
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que los turcos se fuesen, dijo que tú te fueses, capítulo XLI 

Cuando su hija le vio, se cubrió los ojos por no verle, capítulo XLI 
No sin mucha pesadumbre nuestra, por no ser descubiertos del lugar de Sargel, que 

en aquella costa cae sesenta millas de Argel, capítulo XLI 
Puesta la cabeza entre mis manos, por no ver a su padre, capítulo XLI 
Nos convino volver hacia tierra, y hacer fuerza de remos, por no embestir en ella, 

capítulo XLI 
Nos fue forzoso amainar por no embestirle, capítulo XLI 

Acabamos de subir toda la montaña, por ver si desde allí algún poblado se 
descubría, capítulo XLI 

Yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento por acomodar a su merced, 
capítulo XLII 

Le habrán muerto por encubrir su hurto, capítulo XLII 
Le puso ambas manos en los pechos por mirarle algo más apartado, capítulo XLII 

Sucedió, pues, que faltando poco por venir el alba, llegó a los oídos de las damas 
una voz, capítulo XLII 

Y, por no oílle, se tapó con las manos entrambos oídos, capítulo XLIII 
Tu cautivo caballero, que a tantos peligros, por sólo servirte, de su voluntad ha 

querido ponerse, capítulo XLIII 
Y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las 

riendas a Rocinante, capítulo XLIII 
Se había puesto de pies sobre la silla de Rocinante, por alcanzar a la ventana 

enrejada, capítulo XLIII 

Con todo esto, tiraba de su brazo, por ver si podía soltarse, capítulo XLIII 
Estirábase cuanto podía por alcanzar al suelo, capítulo XLIII 

Mas lo que yo podré hacer por serviros es lo que ahora diré, capítulo XLIV 

Todo esto que he dicho, señor cura, no es más de por encarecer a su paternidad 
haga conciencia del mal tratamiento que a mi señor se le hace, capítulo XLVII 

Mirad si guardaban bien los preceptos del arte, y si por guardarlos dejaron de 
parecer lo que eran y de agradar a todo el mundo, capítulo XLVIII 

Al cabo de haberme quemado las cejas por guardar los preceptos referidos, capítulo 
XLVIII 

Y, así por gozar dél como de la conversación del cura, de quien ya iba aficionado, y 
por saber más por menudo las hazañas de don Quijote, mandó a algunos de sus criados 
que se fuesen a la venta, capítulo XLVIII 

Querría que la fortuna me ofreciese presto alguna ocasión donde me hiciese 
emperador, por mostrar mi pecho haciendo bien a mis amigos, capítulo L 

Y, por salir desta confusión, determinó decírselo a Leandra, capítulo LI 

No te acucies, Juana, por saber todo esto tan apriesa, capítulo LII 
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22 Por + infinitiu de destinació i afins 
Mas si el pan no se te cuela / por ir a manos de idiota, / verás de manos a boca / aun 

no dar una en el clavo, / si bien se comen las manos / por mostrar que son curiosos, AL 
LIBRO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA  

Rocinante se daba priesa por llegar a la caballeriza, capítulo II 
Cuando acabó de oírle semejantes razones, y, por tener qué reír aquella noche, 

determinó de seguirle el humor, capítulo III 
Que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o, por decir mejor, 

menos mentiroso, capítulo VI 
No penéis por saber el nombre de vuestro libertador, capítulo VIII 
Era persona muy discreta y de alegre condición, por pasar sin pesadumbre el poco 

camino que decían que les faltaba, capítulo XIII 

¿Por qué la ha de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la 
intención de aquel, capítulo XIV 

Tuvo necesidad de apretarse las ijadas con los puños, por no reventar riendo, 
capítulo XX 

Despídese con tanto sentimiento que estará poco por acabar la vida, capítulo XXI 

En efecto, quiero decir que este caballero va por alcahuete, y por tener asimesmo 
sus puntas y collar de hechicero, capítulo XXII 

Estas dos habilidades, o gracias, por mejor decir, son anexas a los enamorados 
andantes, capítulo XXIII 

Una de las más acertadas que se podían imaginar, por ver cuán buena ocasión y 
coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Luscinda, capítulo XXIV 

Y será bien dejalle, envuelto entre sus suspiros y versos, por contar lo que le avino a 
Sancho Panza en su mandadería, capítulo XXVI 

Cuya venganza dejaré al cielo por acudir en la tierra a los vuestros, capítulo XXIX 
Pero que, con todo eso, por no faltar en obedecelle, le contaría, capítulo XXXVIII 
Se ponía el renegado con los morillos que bogaban el remo, o ya a hacer la zalá, o a 

como por ensayarse de burlas a lo que pensaba hacer de veras, capítulo XLI 
Que no quiero perder, por acudir a vuestro sobresalto, el gusto que recibo de oír al 

que canta, capítulo XLIII 
Ya debes de estar apriesa ensillando tus caballos, por madrugar y salir a ver a mi 

señora, capítulo XLIII 

Sola una de vuestras hermosas manos -dijo Maritornes-, por poder deshogar con 
ella el gran deseo que a este agujero la ha traído, capítulo XLIII 

Tomad, señora, esa mano, o, por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del 
mundo, capítulo XLIII 

Trabajo que le costó inquerir y buscar todos los archivos manchegos, por sacarla a 
luz, capítulo LII 
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11 Por + infintiu d’acció encara no feta 
Sirva de ejemplo, en los tiempos que están por venir, a los vivientes, capítulo XIII 
Ni se habían de quejar dél los escuderos de los tales que estaban por venir al mundo, 

capítulo XVII 
Y será ejemplo a los por venir de que a mí solo faltó lo que a todos los desdichados 

sobra, capítulo XXII 
Puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia, capítulo XXIV 
Se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba por decir, capítulo XX 
Cualquier caballero andante, o por andar, que la tuviere por señora!, capítulo XXV 
Sólo resta por deciros que de cuanta gente de acompañamiento saqué de mi reino no 

me ha quedado sino sólo este buen barbado, capítulo XXX 
Aun estoy por decir que no llega a su zapato de la que está delante, capítulo XXX 
Doy a entender que aun las primeras le tienes por decir, capítulo XXXIII 

Poco más quedaba por leer de la novela, capítulo XXXV 
Materia que hasta ahora está por averiguar, capítulo XXXVIII 

4 Por + infintiu d’immediatesa 

Estoy por hacer un estrago en ti, capítulo XXXVII 
Y así, considerando esto, estoy por decir que en el alma me pesa, capítulo XXXVIII 
Con tan tierno acento, que aun los sabidores de la burla estuvieron por creer que 

era verdad lo que oían, capítulo XLVI 

Cuando el canónigo oyó hablar al preso y al libre en semejante estilo, estuvo por 
hacerse la cruz, de admirado, capítulo XLVII 

 

1 Por + infintiu de règim 
Sacando de un costal y embaulando en su panza; y no se le diera por hallar otra 

ventura, entretanto que iba de aquella manera, un ardite, capítulo XXIII 

 

Para 
 
18 Para introduint un circumstancial de temps 
Pero dejemos esto para su tiempo, capítulo X 
Fue grande hombre de componer coplas; tanto, que él hacía los villancicos para la 

noche del Nacimiento del Señor, y los autos para el día de Dios, capítulo XII 
Fue grande hombre de componer coplas; tanto, que él hacía los villancicos para la 

noche del Nacimiento del Señor, y los autos para el día de Dios, capítulo XII 
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Desde aquí para delante de Dios, perdono cuantos agravios me han hecho, capítulo 

XV 
Se acordaran de la burla para siempre, capítulo XVIII 
Me quedaré agraviado para siempre, capítulo XIX 

Hablara yo para mañana! -dijo don Quijote, capítulo XIX 
Yo hubiera escusado esta pesadumbre; pero ya está hecho: paciencia, y escarmentar 

para desde aquí adelante, capítulo XXIII 
Mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te 

desmiento, capítulo XXIII 
Mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces para ahora, te 

desmiento, capítulo XXIII 
De sabios es guardarse hoy para mañana, capítulo XXIII 
Si otra cosa dijeres, mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces 

para ahora, te desmiento, capítulo XXIII 
Si otra cosa dijeres, mentirás en ello, y desde ahora para entonces, y desde entonces 

para ahora, te desmiento, capítulo XXIII 
Mejor desterrarme para siempre de ser vista, capítulo XXIX 
Dejando esto para su tiempo, capítulo XXIX 
Que los tuviese hablados para el primer viernes, capítulo XLI 
No tengo cumplidos diez y seis años; que para el día de San Miguel que vendrá dice 

mi padre que los cumplo, capítulo XLIII 
Un encantador malicioso, que no pueda más la de otro encantador mejor 

intencionado, y para entonces os prometo mi favor, capítulo LII 

6 Para introduint un circumstancial de lloc 

Se fue para don Quijote y, asiéndole de la lanza, le dijo, en mala lengua castellana y 
peor vizcaína, capítulo VIII 

Luego se fueron el uno para el otro, como si fueran dos mortales enemigos, capítulo 
X 

Las renuncio para desde aquí al fin del mundo, capítulo VIII 
No aguardes a que yo ponga mano al espada para ellos, capítulo XV 
Tuve nuevas que había una nave ginovesa que cargaba allí lana para Génova, 

capítulo XXXIX 
Estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas que el gran duque de 

Alba pasaba a Flandes, capítulo XXXIX 

19 Para introduint un benefactiu 
Todo género de fruta seca para vuestra merced, capítulo X 
Para mí las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia, 

capítulo X 
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Se llegó el tiempo y la hora -que para él fue menguada, capítulo XVI 
Debe de guardar algún encantado moro, y no debe de ser para mí, capítulo XVII 

Ni para mí tampoco -respondió Sancho, capítulo XVII 
Debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros sólo guarda las puñadas, 

capítulo XVII 
Debe de guardar el tesoro para otros, y para nosotros sólo guarda las puñadas, 

capítulo XVII 

Tan estrema es -respondió Sancho- que si fueran para mi misma persona, no los 
hubiera menester más, capítulo XXI 

Mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él, capítulo XXIII 

Mandóle que guardase el dinero y lo tomase para él, capítulo XXIII 
Mal año y mal mes para don Belianís y para todos aquellos que dijeren que se le 

igualó en algo, capítulo XXV 

Mal año y mal mes para don Belianís y para todos aquellos que dijeren que se le 
igualó en algo, capítulo XXV 

Venía carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor, capítulo XXVI 
Bordando alguna empresa con oro de cañutillo para este su cautivo caballero, 

capítulo XXXI 

¡Dos higas para el Gran Capitán y para ese Diego García que dice!, capítulo XXXII 

¡Dos higas para el Gran Capitán y para ese Diego García que dice!, capítulo XXXII 

Harto reposo será para mí -dijo Dorotea, capítulo X 
El costo de una noche, de cena, cama, paja y cebada, para él y para su escudero, 

capítulo XXXV 
El costo de una noche, de cena, cama, paja y cebada, para él y para su escudero, 

capítulo XXXV 

  
144 Para introduint un complement nominal de destinació 

Epigramas o elogios que os faltan para el principio, Prólogo 
Calzas de velludo para las fiestas, capítulo I 
Que no se lo sacara ni las entendiera el mesmo Aristóteles, si resucitara para sólo 

ello, capítulo I 
Tenía muy acomodada condición para todo, capítulo I 
Para él no había otra historia más cierta en el mundo, capítulo I 
Le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el 

servicio de su república, capítulo I 
Le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el 

servicio de su república, capítulo I 
Pintarse en tablas para memoria en lo futuro, capítulo II 
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Para mí, señor castellano, cualquiera cosa basta, capítulo II 
Y para lo que restaba de hacer tampoco era necesaria, capítulo III 

Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había 
hecho, capítulo IV 

Le pareció a él que le venía de molde para el paso en que se hallaba, capítulo V 

Para mi santiguada, que yo los queme mañana antes que llegue la noche, capítulo V 
Se haga para ello otra caja como la que halló Alejandro, capítulo VI 
De la Fama y otras impertinencias de más importancia, para lo cual se les da 

término ultramarino, capítulo VI 
Entonces, para el mal de su amigo, fue que le murasen y tapiasen el aposento de los 

libros, capítulo VII 
Acomodarle de más honrada caballería en habiendo ocasión para ello, capítulo VII 

Sepa, señor, que no vale dos maravedís para reina, capítulo VII 

Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco, capítulo VIII 
Mas la buena suerte, que para mayores cosas le tenía guardado, torció la espada de 

su contrario, capítulo IX 
Que cuanto fue de pesadumbre para Sancho no llegar a poblado, capítulo X 
Fue de contento para su amo dormirla al cielo descubierto, capítulo X 
No más que para defensa de las inclemencias del cielo, capítulo XI 

Para cuya seguridad, andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se 
instituyó la orden de los caballeros, capítulo XI 

La orden de los caballeros andantes, para defender las doncellas, capítulo XI 
De no salir destas sierras / sino para capuchino, capítulo XI 
Allá se inventó para los blandos cortesanos, capítulo XIII 
Se inventaron e hicieron para aquellos que el mundo llama caballeros andantes, 

capítulo XIII 
Será de provecho para los quebrantamientos de huesos como lo es para las feridas, 

capítulo XV 
Será de provecho para los quebrantamientos de huesos como lo es para las feridas, 

capítulo XV 
Más estoy para bizmas que para pláticas, capítulo XV 
Más estoy para bizmas que para pláticas, capítulo XV 
Parece a mí que a dos cosechas quedaremos inútiles para la tercera, capítulo XV 

Era algo más bajo de lo que habían menester para su obra, capítulo XVII 

-¡Para mis barbas -dijo Sancho, capítulo XVIII 
Más bueno era vuestra merced -dijo Sancho- para predicador que para caballero 

andante, capítulo XVIII 

Más bueno era vuestra merced -dijo Sancho- para predicador que para caballero 
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andante, capítulo XVIII 
Modos hay de composición en la orden de la caballería para todo, capítulo XIX 

Yo soy aquél para quien están guardados los peligros, capítulo XX 

Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal, para quien lo fuere a 
buscar, capítulo XX 

Érase que se era, el bien que viniere para todos sea, y el mal, para quien lo fuere a 
buscar, capítulo XX 

"Y el mal, para quien le fuere a buscar", capítulo XX 
No sé qué botecillo de mudas para la cara, capítulo XX 
Aquel horrísono y para ellos espantable ruido, capítulo XX 

Yo soy aquél para quien están guardados los peligros, capítulo XX 
De cualquiera manera que yo me enoje con vos, ha de ser mal para el cántaro, 

capítulo XX 
Ahora nos abre de par en par otra, para otra mejor y más cierta aventura, capítulo 

XXI 
Tuvo necesidad un enfermo de sangrarse y otro de hacerse la barba, para lo cual 

venía el barbero, capítulo XXI 

Pero, sea lo que fuere; que para mí que la conozco no hace al caso su trasmutación, 
capítulo XXI 

Que no le haga ventaja, ni aun le llegue, la que hizo y forjó el dios de las herrerías 
para el dios de las batallas, capítulo XXI 

No faltará quien ponga en escrito las hazañas de vuestra merced, para perpetua 
memoria, capítulo XXI 

No es el lugar acomodado para ello, capítulo XXII 
Mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han 

escrito o escribieren, capítulo  
Mal año para Lazarillo de Tormes y para todos cuantos de aquel género se han 

escrito o escribieren, capítulo XXII 
Pareciéndole aquellos lugares acomodados para las aventuras que buscaba, 

capítulo XXIII 
Así que, para conmigo, no es menester gastar más palabras, capítulo XXIV 
Los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas, 

capítulo XXV 
Nombre, por cierto, significativo y proprio para la vida que él de su voluntad había 

escogido, capítulo XXV 
Estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, capítulo XXV 
Para lo que yo le quiero, capítulo XXV 

Todo es menester -respondió don Quijote- para el oficio que trayo, capítulo XXV 
Es lo mesmo que firma, y para tres asnos, y aun para trecientos, fuera bastante, 
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capítulo XXV 

Es lo mesmo que firma, y para tres asnos, y aun para trecientos, fuera bastante, 
capítulo XXV 

¡Bonico soy yo para eso!, capítulo XXV 

Para eso será menester -replicó Sancho- que el escudero no sea casado, capítulo 
XXVI 

Sé decir que para todo tiene habilidad, capítulo XXVI 
Cebada para Rocinante, capítulo XXVI 
Vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de don Quijote y para lo 

que ellos querían, capítulo XXVI 
Dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia, capítulo 

XXVII 
Si era que aquello hacía al caso para la libertad de su señor, capítulo XXVII 
Determinó de enviarme a su hermano mayor, con ocasión de pedirle unos dineros 

para pagar seis caballos, que de industria, y sólo para este efeto de que me ausentase 
(para poder mejor salir con su dañado intento), capítulo XXVII 

Considerando cuánto importaba mi presencia para lo que suceder pudiese, capítulo 
XXVII 

Maldigo al robador, de quien pudiera vengarme si tuviera corazón para ello, 
capítulo XXVII 

Negándome el aire aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos, capítulo 
XXVII 

Negándome el aire aliento para mis suspiros y el agua humor para mis ojos, capítulo 
XXVII 

Pero mi suerte, que para mayores males, si es posible que los haya, me debe tener 
guardado, capítulo XXVII 

Otro mejor que yo para esposo de su hija, capítulo  
Que la razón os dijere que puede ser bueno para mi remedio, capítulo XXVII 
De sabios es guardarse hoy para mañana, capítulo XXVIII 
Lugares acomodados para las aventuras que buscaba, capítulo XXVIII 
Contentándose con quitarme el juicio, quizá por guardarme para la buena ventura 

que he tenido en hallaros, capítulo XXIX 

Contó luego a Cardenio y a Dorotea lo que tenían pensado para remedio de don 
Quijote, a lo menos para llevarle a su casa, capítulo XXIX 

Se os ha comenzado a abrir puerta para vuestro remedio, capítulo XXIX 
Dijo que había sacado de su casa para lo que se ofreciese, capítulo XXIX 
Yo soy inútil para la Iglesia, pues soy casado, capítulo XXIX 
Buscándoos para remedio de sus desdichas, capítulo XXIX 

Para bien sea hallado el espejo de la caballería, capítulo XXIX 
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La mula, que, en efeto, era de alquiler, que para decir que era mala esto basta, alzó 
un poco los cuartos traseros, capítulo XXIX 

Dijo que era cierto ensalmo apropiado para pegar barbas, capítulo XXIX 
Así como puse los pies en España, y ellas me movieron a buscarle, para 

encomendarme en su cortesía, capítulo XXIX 
No quiso ser para menos, capítulo XXX 

-¡Eso juro yo -dijo Sancho- para el puto que no se casare, capítulo XXX 
Las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana, capítulo XXXI 

Dios su merced y todos los caballeros andantes; que tan bien andantes sean ellos 
para consigo como lo han sido para conmigo, capítulo XXXI 

Dios su merced y todos los caballeros andantes; que tan bien andantes sean ellos 
para consigo como lo han sido para conmigo, capítulo XXXI 

Para mi santiguada, que no se ha aún de aprovechar más de mi rabo para su barba, 
y que me ha de volver mi cola, capítulo XXXII 

Le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de don 
Quijote, capítulo XXXII 

Que los compusieron para el efeto que vos decís, capítulo XXXII 

Y, para confirmación desta verdad, te quiero decir, capítulo XXXIII 
Ocasión para aquel daño, capítulo XXXIII 
Para mayores cuidados era bastante, capítulo XXXIII 
Que si así tuviera disculpa para con Dios como para con los hombres de lo que 

pensaba hacer, capítulo XXXIII 
Que si así tuviera disculpa para con Dios como para con los hombres de lo que 

pensaba hacer, capítulo XXXIII 

Que esta reliquia guardo para el duro / trance que me amenaza mi porfía, Soneto 
capítulo XXXIV 

De la misma manera que había sido fácil y ligera con él, lo era para otro, capítulo 
XXXIV 

Naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal, capítulo 
XXXIV 

Naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal, capítulo 
XXXIV 

Era bastante satisfación para mayores sospechas, capítulo XXXIV 
No puede servir para lo que la quiere mi marido, capítulo XXXV 

Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía; y, para más confirmación de 
su hecho, pidió licencia Lotario para no venir a su casa, capítulo XXXV 

Anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía; y, para más confirmación de 
su, capítulo XXXV 

Casi no habían tenido lugar para esto, capítulo XXXVI 

Sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria, capítulo XXXVI 
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Estraño espectáculo fue éste para don Fernando y para todos los circunstantes, 

capítulo XXXVI 

Estraño espectáculo fue éste para don Fernando y para todos los circunstantes, 
capítulo XXXVI 

Escogiendo para su compañía aquellos tres caballeros, capítulo XXXVI 
Llevadas del nuevo y para ellas nunca visto traje, capítulo XXXVII 

No ha habido lugar para ello, capítulo XXXVII 
Como si fuese su ejercicio oficio de ganapanes, para el cual no es menester más de 

buenas fuerzas, capítulo XXXVII 
Que hubiese comodidad para ello, capítulo XXXIX 

Y aquel día, que fue para la cristiandad tan dichoso, capítulo XXXIX 
Tenía delante de mí una deidad del cielo, venida a la tierra para mi gusto y para mi 

remedio, capítulo XLI 
Tenía delante de mí una deidad del cielo, venida a la tierra para mi gusto y para mi 

remedio, capítulo XLI 
Volveré, si fuere menester, por yerbas a este jardín; que, según dice mi amo, en 

ninguno las hay mejores para ensalada que en él”, capítulo XLI  
Todo lo necesario para la corta navegación que nos quedaba, capítulo XLI 
No ha de faltar para el señor oidor que aquí viene, capítulo XLII 
Es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, capítulo XLIII 
Es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, capítulo XLIII 
Mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, capítulo XLIV 
Transformaciones se ven en los sucesos de la caballería; para confirmación de lo 

cual, corre, Sancho hijo, y saca aquí el yelmo, capítulo XLIV 

Para aquellos que la tenían del humor de don Quijote, era todo esto materia de 
grandísima risa; pero, para los que le ignoraban, les parecía el mayor disparate del 
mundo, capítulo XLV 

Para aquellos que la tenían del humor de don Quijote, era todo esto materia de 
grandísima risa; pero, para los que le ignoraban, les parecía el mayor disparate del 
mundo, capítulo XLV 

Eran sus hijos, para gloria perpetua de la Mancha, capítulo XLVI 
No sirven sino para cuatro discretos que las entienden, capítulo XLVIII 
Han sido compuestas, para fama y renombre suyo, y para ganancia de los que las 

han representado”, capítulo XLVIII 
Han sido compuestas, para fama y renombre suyo, y para ganancia de los que las 

han representado”, capítulo XLVIII 
Los nuevos que saliesen, para honesto pasatiempo, capítulo XLVIII 
Lo que hubiese de comer, para todos, capítulo XLVIII 

Para prueba de lo cual le quiero preguntar una cosa, capítulo XLVIII 
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Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi 
conciencia, capítulo XLIX 

Con todo eso -replicó Sancho-, digo que, para mayor abundancia y satisfación, sería 
bien que vuestra merced probase a salir, capítulo XLIX 

Todo esto, para honra de Dios, provecho suyo y fama de la Mancha, capítulo XLIX 
Todos los libros de caballerías son falsos, mentirosos, dañadores e inútiles para la 

república, capítulo XLIX 
No fueron doce iguales los que para esta religión militar se escogieron, capítulo 

XLIX 

No es la miel para la boca del asno -respondió Sancho, capítulo LII 

297 Para introduint un infinitiu de destinació 
Ni menos sé qué autores sigo en él, para ponerlos al principio, como hacen todos, 

Prólogo 

De aquí nace la suspensión y elevamiento, amigo, en que me hallastes; bastante 
causa para ponerme en ella la que de mí habéis oído, Prólogo  

Hazañas di a la Fama que eternice; / fui comedido y regalado amante; / fue enano 
para mí todo gigante, DON BELIANÍS DE GRECIA A DON QUIJOTE DE LA MANCHA  

Esto saqué a Lazarillo cuando, para hurtar el vino / al ciego, le di la pa, DEL 
DONOSO, POETA ENTREVERADO, A SANCHO PANZA Y ROCINANTE  

Seguridad de hallar en esta choza ocasión y ocasiones para no dormir en todo un 
año, capítulo II 

Se cumplirá lo que tanto deseo, para poder, como se debe, ir por todas las cuatro 
partes del mundo, capítulo III 

Estaba derribada para hacerla de nuevo, capítulo III 
Una arqueta pequeña llena de ungüentos para curar las heridas que recebían, 

capítulo III 
Otras cosas necesarias, como eran hilas y ungüentos para curarse, capítulo III 
Con la mesma intención de dar agua a sus mulos; y, llegando a quitar las armas 

para desembarazar la pila, capítulo III 
Dijo que él estaba allí pronto para obedecerle, capítulo III 
No fue menester poca para no reventar de risa a cada punto de las ceremonias, 

capítulo III 
Muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería, capítulo IV 

Respondió el medroso villano que para el paso en que estaba y juramento que había 
hecho, capítulo IV 

Así es ello la verdad como nací para morir, capítulo V 
Tienen necesidad de un poco de ruibarbo para purgar la demasiada cólera suya, y, 

capítulo VI 
Que viniesen de molde para coronarte por rey de uno dellos, capítulo VII 
De un sueño se la llevó toda; y no fueran parte para despertarle, capítulo VIII 
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No has de poner mano a tu espada para defenderme, capítulo VIII 
De pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que, a mi parecer, 

faltaba, capítulo IX 
Dicen que tuvo la mejor mano para salar puercos que otra mujer de toda la Mancha, 

capítulo IX 

Mucha discreción fue menester para disimular el contento que recebí, capítulo IX 
Aquel solo golpe fuera bastante para dar fin a su rigurosa contienda, capítulo IX 
No he menester yo más para pasar esta vida honrada y descansadamente, capítulo X 
Era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, capítulo XI 
Sin más vestidos de aquellos que eran menester para cubrir honestamente lo que la 

honestidad quiere, capítulo XI 
Sin buscar artificioso rodeo de palabras para encarecerlos, capítulo XI 
Estaba más para dormir que para oír canciones, capítulo XI 
Estaba más para dormir que para oír canciones, capítulo XI 
No se sentía hábil para poder llevar la carga del matrimonio, capítulo XII 
Tiempo y lugar les queda para hacerlo en el discurso de la obra, capítulo XIII 
El muerto tuvo lugar para encomendarse a Dios en el discurso de esta tan acelerada 

obra, capítulo XIII 
Para decir verdad, semejante apellido hasta ahora no ha llegado a mis oídos, 

capítulo XIII 
Pues la pena cruel que en mí se halla / para contalla pide nuevos modos, Canción de 
Grisóstomo, capítulo XIV 

No será menester mucho tiempo ni gastar muchas palabras para persuadir una 
verdad a los discretos, capítulo XIV 

Quisiera tener aliento para poder hablar un poco descansado, capítulo XIV 
El dolor que tengo en esta costilla se aplacara tanto cuanto, para darte a entender, 

capítulo XV 
Han de hacer alguna novedad para alterar de nuevo las cosas, capítulo XV 
Es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar, y 

valor para ofender y defenderse en cualquiera acontecimiento, capítulo XV 
Es menester que el nuevo posesor tenga entendimiento para saberse gobernar, y 

valor para ofender y defenderse en cualquiera acontecimiento, capítulo XV 
Es menester mucho tiempo para venir a conocer las personas, capítulo XV 
No han de bastar todos los emplastos de un hospital para ponerlas en buen término 

siquiera, capítulo XV 
Salió a buscar luz para buscar y prender los delincuentes, capítulo XVI 
No es bastante indicio ése para creer que este que se vee sea el encantado moro, 

capítulo XVII 
Procura que se me dé un poco de aceite, vino, sal y romero para hacer el salutífero 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1307

bálsamo, capítulo XVII 
Es menester para curar uno de los mejores caballeros andantes, capítulo XVII 

Pidió luego alguna redoma para echallo, capítulo XVII 
Personas encantadas, de quien no puedo vengarme, para saber hasta dónde llega el 

gusto del vencimiento del enemigo, capítulo XVIII 
Para entrar en batallas semejantes, no se requiere ser armado caballero, capítulo 

XVIII 
Mas, para decirte verdad, ello se me había pasado de la memoria, capítulo XIX 

Y, para acabar de confirmar esta desgracia, les sucedió una aventura, capítulo XIX 
Bastaba para poner miedo en el corazón de Sancho, capítulo XIX 
Es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que fecistes, o bien para 

vengaros del tuerto que vos ficieron, capítulo XIX 
Es menester que yo lo sepa, o bien para castigaros del mal que fecistes, o bien para 

vengaros del tuerto que vos ficieron, capítulo XIX 
Has de saber que yo nací, por querer del cielo, en esta nuestra edad de hierro, para 

resucitar en ella la de oro, capítulo XX 

Duerme tú, que naciste para dormir, capítulo XX 

Díjole don Quijote que contase algún cuento para entretenerle, capítulo XX 
Se encaminó por los campos de Estremadura, para pasarse a los reinos de Portugal, 

capítulo XX 
Era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto, capítulo XX 

-«Has de saber, ¡oh Sancho amigo!, que yo nací, por querer del cielo, en esta 
nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada, o de oro, capítulo XX 

No había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y acaballa, capítulo 
XX 

Fue tan callado que, para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio, sola 
una vez se nombra su nombre, capítulo XX 

No despliegue mis labios para hacer donaire de las cosas de vuestra merced, si no 
fuere para honrarle, capítulo XX 

No despliegue mis labios para hacer donaire de las cosas de vuestra merced, si no 
fuere para honrarle, capítulo XX 

No tuvo otro remedio, para poder guardarse del golpe de la lanza, capítulo XXI 
Debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, capítulo XXI 
Que bien será bastante para defenderme de alguna pedrada, capítulo XXI 
Con gran cuita en sus corazones por no saber cómo se han de fablar para descubrir 

sus ansias y sentimientos, capítulo XXI 
El caballero huésped le pide [...] licencia para ir a servirle en aquella guerra dicha, 

capítulo XXI 
Tiempo habrá para pensar esto, capítulo XXI 
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Yo cristiano viejo soy, y para ser conde esto me basta, capítulo XXI 
Decían todos que tenía presencia para poder ser prioste de la mesma cofradía, 

capítulo XXI 

Añadió a éstas otras tales y tan comedidas razones, para moverlos a que dijesen lo 
que deseaba, capítulo XXII 

Dando a entender que tienen fuerza para hacer querer bien, capítulo XXII 
No me aprovechó nada este buen deseo para dejar de ir adonde no espero volver, 

capítulo XXII 
Aunque no es menester mucho más para lo que yo tengo de escribir, capítulo XXII 
Como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él la tuviera para mandárnoslo!, 

capítulo XXII 
Como si tuviéramos autoridad para soltarlos o él la tuviera para mandárnoslo!, 

capítulo XXII 
Especialmente déste, que parece que lleva algún es no es de sombra de miedo, estoy 

ya para quedarme, y para aguardar aquí solo, capítulo XXIII 
Especialmente déste, que parece que lleva algún es no es de sombra de miedo, estoy 

ya para quedarme, y para aguardar aquí solo, capítulo XXIII 
Así le convenía para cumplir cierta penitencia, capítulo XXIII 
Pedir a los pastores le den de lo que llevan para comer, capítulo XXIII 
Alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo a vuestro deseo, capítulo 

XXIV 
Sin poderla aliviar con su riqueza; que para remediar desdichas del cielo poco 

suelen valer los bienes de fortuna, capítulo XXIV 
Lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio, 

capítulo XXIV 
No era Luscinda mujer para tomarse ni darse a hurto, capítulo XXIV 
Él tenía para sí que, para hacer mercedes a sus escuderos, más podían los 

emperadores que los arzobispos andantes, capítulo XXVI 

No hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura, 
capítulo XXIV 

Y, para encenderle más el deseo, que a mí me celaba y al cielo a solas descubría, 
quiso la fortuna, capítulo XXIV 

No fuera menester otra exageración para darme a entender la alteza de su 
entendimiento, capítulo XXIV 

No estaba para proseguir su historia, capítulo XXIV 
Si esto supieran, hubieran estado sobre aviso para poderse guardar, capítulo XXIV 
Le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia, 

capítulo XXV 
Fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades, capítulo XXV 
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¿Qué causa tiene para volverse loco?, capítulo XXV 

Éste es el lugar, ¡oh cielos!, que diputo y escojo para llorar la desventura, capítulo 
XXV 

Será necesario que me dejes algunas hilas para curarme, capítulo XXV 
Me ha dado de término para ver las locuras que hace, capítulo XXV 

¿Qué haremos para escribir la carta?, capítulo XXV 
Porque los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo, 

capítulo XXV 
No han de ir a hacer la información dél para darle algún hábito, capítulo XXV 

Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, capítulo XXV 
No estoy para meterme en nuevos lloros, capítulo XXV 
Aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo; y, para pensar el modo que 

hemos de tener, y para comer, que ya es hora, capítulo XXVI 
Aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo; y, para pensar el modo que 

hemos de tener, y para comer, que ya es hora, capítulo XXVI 
Habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que 

deseaban, capítulo XXVI 
Convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña, donde a la sazón estaba, 

capítulo XXVII 
Púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de 

noche, capítulo XXVII 
Las palabras que había de decir a don Quijote para moverle y forzarle a que con él 

se viniese, capítulo XXVII 
El ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a 

su amo de aquella mala vida que había escogido, capítulo XXVII 
Que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca, capítulo XXVII 
Tenía partes bastantes para enoblecer cualquier otro linaje de España, capítulo 

XXVII 
Caballero ilustre, discreto, obligado de mis servicios, poderoso para alcanzar lo que 

el deseo amoroso le pidiese, capítulo XXVII 
Mi presencia le era inconveniente para poner en ejecución su falso y mal 

pensamiento, capítulo XXVII 
Determinó de enviarme a su hermano mayor, con ocasión de pedirle unos dineros 

para pagar seis caballos, que de industria, y sólo para este efeto de que me ausentase 
(para poder mejor salir con su dañado intento), capítulo XXVII 

Determinó de enviarme a su hermano mayor, con ocasión de pedirle unos dineros 
para pagar seis caballos, que de industria, y sólo para este efeto de que me ausentase 
(para poder mejor salir con su dañado intento), capítulo XXVII 

No le para pagar seis caballos, que de industria, y sólo despacharme luego, capítulo 
XXVII 
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Temeroso no me faltase lugar para responderla, capítulo XXVII 
Si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella o 

para matarme si la suerte nos fuere contraria”, capítulo XXVII 
Si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella o 

para matarme si la suerte nos fuere contraria, capítulo XXVII 
Si tú llevas daga para acreditarte, aquí llevo yo espada para defenderte con ella o 

para matarme si la suerte nos fuere contraria”, capítulo XXVII 
Cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse, o desataba la lengua para 

decir alguna verdad, capítulo XXVII 
Cuando yo pensé que sacaba la daga para acreditarse, o desataba la lengua para 

decir alguna verdad, capítulo XXVII 
La riqueza de mi enemigo la había cerrado los ojos de la voluntad, para quitármela 

a mí, capítulo XXVII 
Yo no siento en mí valor ni fuerzas para sacar el cuerpo desta estrecheza, capítulo 

XXVII 
Al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le 

suspendió una voz, capítulo XXVII 
Estoy ya para quedarme, y para aguardar aquí solo, no solamente, capítulo XXXVII 
Estoy ya para quedarme, y para aguardar aquí solo, no solamente, capítulo XXXVII 
Así le convenía para cumplir cierta penitencia, capítulo XXXVII 
A pedir a los pastores le den de lo que llevan para comer, capítulo XXVIII 
Tenían ocasión bastante para mostrarse en mayor abundancia, capítulo XXIX 
No tuvo el alma sufrimiento para ver tantas desventuras juntas, capítulo XXIX 
Se ofreció con no menos voluntad que el cura a todo aquello que fuese bueno para 

servirles, capítulo XXIX 

Por eso, que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí, capítulo XXIX  

Contó luego a Cardenio y a Dorotea lo que tenían pensado para remedio de don 
Quijote, a lo menos para llevarle a su casa, capítulo XXIX 

Que la dejasen el cargo de saber representar todo aquello que fuese menester para 
llevar adelante su intento, capítulo XXIX 

Andarme ahora a traer dispensaciones para poder tener renta, capítulo XXIX 
Viendo que ya el don estaba concedido y con la diligencia que don Quijote se 

alistaba para ir a cumplirle, se levantó, capítulo XXIX 
Dormíos, y no tengáis ingenio ni habilidad para disponer de las cosas y para vender 

treinta o diez mil vasallos, capítulo XXIX 
Dormíos, y no tengáis ingenio ni habilidad para disponer de las cosas y para vender 

treinta o diez mil vasallos, capítulo XXIX 
No sabían qué hacerse para juntarse con ellos, capítulo XXIX 
Imaginó luego lo que harían para conseguir lo que deseaban, capítulo XXIX 
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La mula, que, en efeto, era de alquiler, que para decir que era mala esto basta, alzó 
un poco los cuartos traseros, capítulo XXIX 

Dijo que era cierto ensalmo apropiado para pegar barbas, capítulo XXIX 
Así como puse los pies en España, y ellas me movieron a buscarle, para 

encomendarme en su cortesía, capítulo XXIX 

¿para qué quiere vuestra merced desnudarse? -dijo Dorotea. -Para ver si tengo ese 
lunar que vuestro padre dijo -respondió don Quijote, capítulo XXX 

Suplicándole le diese las manos para besárselas, capítulo XXX 

-¿Pensáis -le dijo a cabo de rato-, villano ruin, que ha de haber lugar siempre para 
ponerme la mano en la horcajadura, y que todo ha de ser errar vos y perdonaros yo?, 
capítulo XXX 

El valor que ella infunde en mi brazo, que no le tendría yo para matar una pulga, 
capítulo XXX 

Aquesa señora Tobosa, a quien yo no conozco si no es para servilla, capítulo XXX 

Después que veniste, no he tenido lugar ni espacio para preguntarte muchas cosas, 
capítulo XXX 

No la tendría allí a la mano para dártela, capítulo XXXI 

Y advierta que ya tengo edad para dar consejos, capítulo XXXI 
Tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido, capítulo XXXI 

Poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de don Quijote, capítulo 
XXXII 

Esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos, capítulo XXXII 
Trucos, para entretener a algunos que ni tienen, ni deben, ni pueden trabajar, 

capítulo XXXII 
Cosas acerca de lo que han de tener los libros de caballerías para ser buenos, 

capítulo XXXII 
Quizá fueran de provecho y aun de gusto para algunos, capítulo XXXII 

Leyó el cura para sí tres o cuatro renglones y dijo, capítulo XXXII 
Si él supiera que el casarse había de ser parte para no comunicalle como solía, 

capítulo XXXIII 
Estas y otras muchas razones que Anselmo dijo a Lotario para persuadille, capítulo 

XXXIII 
Andar buscando rodeos para decirle sus más encubiertos pensamientos, capítulo 

XXXIII 
Consejos para entretenellos, o ya remedio para cumplillos, capítulo XXXIII 
Consejos para entretenellos, o ya remedio para cumplillos, capítulo XXXIII 
Por estas razones y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar y 

fortalecer la opinión que tengo, capítulo XXXIII 
Quien tenga valor para poner en ella sus deseos, capítulo XXXIII 
Ha de ser de algún provecho para dejar de ponerle por la obra, capítulo XXXIII 
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Sin faltarte todo aquello que yo viere ser necesario para solicitar a una mujer 

honesta, capítulo XXXIII  

Bastará para afligirte y deshacerte que la sepas tú mesmo, capítulo XXXIII 
Me faltan palabras para encarecerlo, capítulo XXXIII 
Se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores, aun asquerosas para 

mirarse, cuanto más para comerse, capítulo XXXIII 
Se les antoja comer tierra, yeso, carbón y otras cosas peores, aun asquerosas para 

mirarse, cuanto más para comerse, capítulo XXXIII 
No sabiendo qué traza dar para salir bien de aquel impertinente negocio, capítulo 

XXXIII 
Aquella noche pensó el modo que tendría para engañar a Anselmo, sin ofender a 

Camila, capítulo XXXIII 
Ya habrían tenido los dos lugar para hablar, y aun para dormir, y no vio la hora en 

que Lotario despertase, para volverse con él fuera, capítulo XXXIII 
Ya habrían tenido los dos lugar para hablar, y aun para dormir, y no vio la hora en 

que Lotario despertase, para volverse con él fuera, capítulo XXXIII 
Ya habrían tenido los dos lugar para hablar, y aun para dormir, y no vio la hora en 

que Lotario despertase, para volverse con él fuera, capítulo XXXIII 

Éste le había parecido buen principio para entrar ganando la voluntad, capítulo 
XXXIII 

No sabía qué decirse para mentir de nuevo, capítulo XXXIII 
No tendría ánimo para volver a decirle cosa alguna, capítulo XXXIII 
Quieres quitarme con tu industria los medios que yo podría hallar para conseguir mi 

deseo, capítulo  
Bastó lo que había dicho para dejar corrido y confuso a Lotario, capítulo XXXIII 

Creyóle Anselmo, y para dalle comodidad más segura y menos sobresaltada, 
determinó de hacer ausencia de su casa, capítulo XXXIII 

Concertó que le enviase a llamar con muchas veras, para tener ocasión con Camila 
de su partida, capítulo XXXIII 

Había menester aquellas horas y aquel lugar para ocuparle en sus contentos, 
capítulo XXXIII 

Es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas, capítulo XXXIV 
Que él le había dado lugar para llegar a aquel punto, capítulo XXXIV 
Eche de ver la fuerza que él me hizo para no poder resistirle, capítulo XXXIV 

No te dé pena eso, señora mía -respondió Leonela-, que no está la monta, ni es causa 
para menguar la estimación, darse lo que se da presto, capítulo XXXIV 

El amor no tiene otro mejor ministro para ejecutar lo que desea, capítulo XXXIV 
No sabía qué medio tomarse para deshacer lo hecho, o para dalle alguna razonable 

salida, capítulo XXXIV 
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No sabía qué medio tomarse para deshacer lo hecho, o para dalle alguna razonable 
salida, capítulo XXXIV 

No faltaba lugar para poderlo hacer, capítulo XXXIV 
El ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno en la boca para callar 

los suyos, capítulo XXXIV 
Creyó Lotario que era artificio para desmentille, capítulo XXXIV 
Él ordenaría remedio para atajar la insolencia de Leonela, capítulo XXXIV 

Pidióle perdón desta locura, y consejo para poder remedialla, capítulo XXXIV 
Estando ya para manifestarse y salir, para abrazar y desengañar a su esposa, se 

detuvo, capítulo XXXIV 
Estando ya para manifestarse y salir, para abrazar y desengañar a su esposa, se 

detuvo, capítulo XXXIV 
Me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención, capítulo XXXIV 
He tenido del huir la ocasión, si alguna te di, para favorecer y canonizar tus malas 

intenciones, capítulo XXXIV 
Le fue forzoso valerse de su industria y de su fuerza para estorbar que Camila no le 

diese, capítulo XXXIV 

Él no estaba para dar consejo, capítulo XXXIV 
Tenía por mujer a una segunda Porcia, y deseaba verse con él para celebrar los dos 

la mentira, capítulo XXXIV 
Aquello que bastó para acreditar su embuste, capítulo XXXIV 
Le había faltado al tiempo que fuera más necesario tenerle, para quitarse la vida, 

capítulo XXXIV 

Deseaba mucho la noche, y el tener lugar para salir de su casa, y ir a verse con su 
buen amigo Lotario, capítulo XXXIV 

No le habían de valer los previlegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y 
lo otro, a, capítulo XXXV 

Hecho, pidió licencia Lotario para no venir a su casa, capítulo XXXV 
No tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no, capítulo XXXV 

Y, para acabar de concluir con todo, volviéndose a su casa, no halló en ella ninguno 
de cuantos criados ni criadas tenía, capítulo XXXV 

No es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas, capítulo XXXVI 
La misma ocasión y fuerza que me movió para acetaros por mía, esa misma me 

impelió para procurar no ser vuestro, capítulo XXXVI 
La misma ocasión y fuerza que me movió para acetaros por mía, esa misma me 

impelió para procurar no ser vuestro, capítulo XXXVI 
Aquello que hubieron menester para traella, capítulo XXXVI 
Del artificio que habían usado para sacarle de la Peña Pobre, capítulo XXXVII 
Era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra, capítulo XXXVII 
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Con su ciencia halló camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia, 

capítulo XXXVII 
Aquella sazón era más para procurarles descanso que para preguntarles sus vidas, 

capítulo XXXVII 
Aquella sazón era más para procurarles descanso que para preguntarles sus vidas, 

capítulo XXXVII 
Los cuales piden para ejecutallos mucho entendimiento, capítulo XXXVII 

Pues esperad que espere que llegue la noche, para restaurarse de todas estas 
incomodidades, capítulo XXXVIII 

Le pondrán la borla en la cabeza, hecha de hilas, para curarle algún balazo, 
capítulo XXXVIII 

Una y otra batalla, y que de todas salga vencedor, para medrar en algo, capítulo 
XXXVIII 

Después habría lugar para decir todo lo que quisiese, capítulo X XXXVIII 

“Hijos, para deciros que os quiero bien, basta saber y decir que sois mis hijos; y, 
para entender que os quiero mal, basta saber que no me voy a la mano, capítulo 
XXXIX 

“Hijos, para deciros que os quiero bien, basta saber y decir que sois mis hijos; y, 
para entender que os quiero mal, basta saber que no me voy a la mano, capítulo 
XXXIX 

Que nosotros éramos mozos para saber ganarla, capítulo XXXIX 
A mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester, capítulo 

XXXIX 
A mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester, capítulo 

XXXIX 
Tenían a punto su ropa y pasamaques, que son sus zapatos, para huirse luego, 

capítulo XXXIX 
Como si fuera menester para hacerla eterna, capítulo XXXIX 
Este soldado hizo, que fuera parte para entreteneros y admiraros harto mejor, 

capítulo XL 
En qué orden se tendría para sacar a la mora, capítulo XL 
Que fuese a Valencia, o Mallorca, con dineros para poder armar una barca, capítulo 

XL 
Lo que se podía y debía hacer era que el dinero que se había de dar para rescatar al 

cristiano, que se le diese a él para comprar allí en Argel una barca, capítulo XL 
Lo que se podía y debía hacer era que el dinero que se había de dar para rescatar al 

cristiano, que se le diese a él para comprar allí en Argel una barca, capítulo XL 
Siendo él señor de la barca, fácilmente se daría traza para sacarlos del baño y 

embarcarlos a todos, capítulo XL 
Que renegado alguno compre ni tenga barca, si no es bajel grande para ir en corso, 

capítulo XL 
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No la quiere sino para irse a tierra de cristianos, capítulo XL 

Dimos luego quinientos escudos al renegado para comprar la barca, capítulo XL 
Que buscaba de todas yerbas, para hacer ensalada, capítulo XLI 
Tiene días y sazones, y requiere accidentes para diminuirse o acrecentarse, capítulo 

XLI 

“Tan hermosa es -respondí yo- que para encarecella y decirte la verdad, te parece a 
ti mucho”, capítulo XLI 

La comodidad que se podía ofrecer para facilitar todo nuestro negocio, capítulo XLI 
Nunca os pusistes vosotros al peligro de quitármela para volverla tan liberalmente, 

capítulo XLI 
Hicieron fuerza de timón para darnos lugar que pasásemos, capítulo XLI 
No tan junto al mar que no concediese un poco de espacio para poder desembarcar 

cómodamente, capítulo XLI 
Tiempo nos quedará para contároslo todo, capítulo XLI 
Se apearon de sus caballos, y cada uno nos convidaba con el suyo para llevarnos a 

la ciudad de Vélez Málaga, capítulo XLI 
Todos los demás se le ofrecieron, con todo lo a ellos posible para servirle, capítulo 

XLII 
Apartarse los riscos, y devidirse y abajarse las montañas, para dalle acogida, 

capítulo XLII 

Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse, o para conocer primero si, 
después de descubierto, su hermano, por verle pobre, se afrentaba, capítulo XLII 

Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse, o para conocer primero si, 
después de descubierto, su hermano, por verle pobre, se afrentaba, capítulo XLII 

No tuviera necesidad de aguardar al milagro de la caña para alcanzar su rescate, 
capítulo XLII 

Así, el día que nos partimos nunca pude verle para despedirme dél, capítulo XLIII 

-¿Qué diablos de fortaleza o castillo es éste -dijo uno-, para obligarnos a guardar 
esas ceremonias?, capítulo XLIII 

Sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, capítulo XLIII 
Bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y lo que somos obligados, 

capítulo XLIV 
No vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a don Quijote, capítulo 

XLIV 
Pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle, capítulo XLIV 
No gustare deste bien que yo supe buscarme, más fuerza tiene el tiempo para 

deshacer y mudar las cosas, capítulo XLIV 
Se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos estuviese, capítulo XLIV 

Sancho me pidió licencia para quitar los jaeces del caballo, capítulo XLIV 
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Algunos mandamientos que traía para prender a algunos delincuentes, capítulo XLV 
Les pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de aquel robador y salteador 

de sendas, capítulo  
Que no tenga bríos para dar él solo cuatrocientos palos a cuatrocientos 

cuadrilleros, capítulo XLV 
Que el uno quedase para acompañarle donde don Fernando le quería llevar, 

capítulo XLVI 

Pero la discreta Dorotea, que tan entendido tenía ya el humor de don Quijote, dijo, 
para templarle la ira, capítulo XLVI 

Le faltaba bien poco para tener la mesma enfermedad de su amo, capítulo XLVI 
Así conviene para acabar más presto la aventura, capítulo XLVI 
Las mercedes que en este castillo me habedes fecho, para gratificallas, capítulo 

XLVII 
Diciendo don Fernando al cura dónde había de escribirle para avisarle en lo que 

paraba don Quijote, capítulo XLVII 
Le pareció al boyero ser lugar acomodado para reposar y dar pasto a los bueyes, 

capítulo XLVII 
De cuyos nombres jamás la Fama se acordó para eternizarlos en su memoria, 

capítulo XLVII 

En esto, Sancho Panza, que se había acercado a oír la plática, para adobarlo todo, 
dijo, capítulo XLVII 

El disignio que llevaban de llevarle a su tierra, para ver si por algún medio hallaban 
remedio a su locura, capítulo XLVII 

Pintando un capitán valeroso con todas las partes que para ser tal se requieren, 
capítulo XLVII 

Y para hacer la experiencia de si correspondían a mi estimación, las he comunicado 
con hombres apasionados desta leyenda, capítulo XLVIII 

Habrán tomado las destos nuestros amigos, para darte a ti ocasión de que pienses lo 
que piensas, capítulo XLVIII 

Le dejé algo confuso, pero no satisfecho ni convencido para sacarle de su errado 
pensamiento, capítulo XLVIII 

Y no sería bastante disculpa desto decir que el principal intento que las repúblicas 
bien ordenadas tienen, permitiendo que se hagan públicas comedias, es para entretener 
la comunidad con alguna honesta recreación, capítulo XLVIII 

Traía recado bastante para no obligar a no tomar de la venta más que cebada, 
capítulo XLVIII 

Señor, para descargo de mi conciencia, capítulo XLVIII 
No fueran bastantes para enjaularme, capítulo XLVIII 
Tiempo nos queda para volvernos a la jaula, capítulo XLIX 
No tiene libertad para hacer de su persona lo que quisiere, capítulo XLIX 



 Joan S. Beltran i Cavaller 
 

1317

Después de haberse sentado todos en la verde yerba, para esperar el repuesto, 
capítulo XLIX 

No ha de tener habilidad para gobernar su estado, capítulo L 
Yo le prometo que no me falte a mí habilidad para gobernarle, capítulo L 
Tiempo nos queda para volver a nuestro apero, capítulo L 
Has tenido valor y fuerzas para sujetar las mías, capítulo LII 
Abriese las manos de su misericordia y les lloviese; y para este efecto la gente de 

una aldea que allí junto estaba venía en procesión, capítulo LII 
Yo, que nací en el mundo para desfacer semejantes agravios, no consentiré que un 

solo paso adelante pase sin darle la deseada libertad, capítulo LII 

Ayúdame, Sancho amigo, a ponerme sobre el carro encantado, que ya no estoy para 
oprimir la silla de Rocinante, capítulo LII 

Si sanaba de su locura o si proseguía en ella, y con esto tomó licencia para seguir su 
viaje, capítulo LII 

Contando lo que había sido menester para traelle a su casa, capítulo LII 

 
42 Para introduint un infinitiu impulsivofinal 

Muchas veces tomé la pluma para escribille, y muchas la dejé, por no saber lo que 
escribiría, Prólogo 

Decís que os suspenden y acobardan para dejar de sacar a la luz del mundo la 
historia, Prólogo  

Para mostraros hombre erudito en letras humanas y cosmógrafo, haced de modo 
como en vuestra historia se nombre el río Tajo, Prólogo  
Tomar piedras en las manos / para tirar al vecino, AL LIBRO DE DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA, Prólogo  

Que el que saca a luz papeles / para entretener donceles / escribe a tontas y a 
locas, AL LIBRO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, Prólogo  

Vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías 
en que leer, capítulo I 

Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, 
sacó su espada y le dio dos golpes, capítulo I 

Lo mejor que pudo le quitó el peto y espaldar, para ver si tenía alguna herida, 
capítulo V 

Mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué 
trataban, capítulo VI 

La diputó para guardar en ella las obras del poeta Homero, capítulo VI 
Quedábase Sancho en pie para servirle la copa, capítulo XI 

Yo nací libre, y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos, capítulo XIV 

Siempre deja la ventura una puerta abierta en las desdichas, para dar remedio a 
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ellas, capítulo XV 

Tendré eternamente escrito en mi memoria el servicio que me habedes fecho, para 
agradecéroslo, capítulo XVI 

Tendió los brazos para recebir a su fermosa doncella, capítulo XVI 

Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse, capítulo 
XVIII 

Se quiere apear y echarse a dormir un poco sobre la verde yerba, a uso de 
caballeros andantes, para hallarse más descansado, capítulo XX 

Para servir a Dios y al rey, otra vez he estado cuatro años, capítulo XXII 

Alzó la vara en alto el comisario para dar a Pasamonte en respuesta de sus 
amenazas, capítulo XXII 

Se le pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba, capítulo XXII  
Se determinó, para poder alcanzarlo y conquistar la entereza de la labradora, 

capítulo XXIV 

La bacía yo la llevo en el costal, toda abollada, y llévola para aderezarla en mi casa 
y hacerme la barba en ella, capítulo XXV 

Escogió el Caballero de la Triste Figura para hacer su penitencia, capítulo XXV 
Llevo espuelas para avivar a Rocinante, capítulo XXV 

Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, capítulo 
XCVI 

Para que ellos, ansimesmo, la tomasen de memoria para trasladalla a su tiempo, 
capítulo XXVI 

Había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había 
dejado a su señor, capítulo XXVII 

Otro día me puse en mi lugar, al punto y hora que convenía para ir a hablar a 
Luscinda, capítulo XCVII 

Tomando a los dos por la mano para hacer lo que en tal acto se requiere, capítulo 
XXVII 

Quiso tomarle los pies para besárselos; mas no lo consintió, capítulo XXIX 

Íbase a levantar don Quijote para castigalle, mas él se puso a correr, capítulo XXXI 

Y, para ver si esto era ansí, salió del aposento, y, llamando a Lotario aparte, le 
preguntó qué nuevas había, capítulo XXXIII 

Estaba concertado de esconderse en la recámara, para ver desde allí a la clara la 
poca lealtad que ella le guardaba, capítulo XXXIV 

Haciendo fuerza para soltar la mano de la daga, capítulo XXXIV 

Acudió luego el cura a quitarle el embozo, para echarle agua en el rostro, capítulo 
XXXVI 

Con la otra me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el cielo fuere 
servido de darme de vida, capítulo XXXVIII 
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Para hacerlo con más brevedad y menos trabajo, la minaron por tres partes, 
capítulo XL 

Y, para asegurar su hecho y dalle color, quiso hacer, como hizo, un viaje a un lugar 
que se llamaba Sargel, capítulo XLI 

Tenerme cerrados los ojos y los oídos, para no ver ni oír, capítulo XLIII 
Me puse en este traje, para seguirla dondequiera que fuese, capítulo XLIV 

Han tomado cuerpos fantásticos para venir a hacer esto, capítulo XLVII 
Los caminantes estaban en pláticas con don Quijote de la Mancha, para responder 

de modo que no fuese descubierto su artificio, capítulo XLVII 
Lleva algún león o algún tigre, de lugar en lugar, para ganar con él dejando que le 

vean, capítulo XLIX 
Andaba buscando a gatas algún cuchillo de la mesa para hacer alguna 

sanguinolenta venganza, capítulo LII 

 25  Para d’opinió (tener para....) 

Tengo para mí que, aunque lloviese Dios reinos sobre la tierra, ninguno asentaría 
bien sobre la cabeza de Mari Gutiérrez, capítulo VII 

Y si algo bueno en ella faltare, para mí tengo que fue por culpa del galgo, capítulo 
IX 

Que para mí tengo que valdrá la onza adondequiera más de a dos reales, capítulo X 

Y tengo para mí que ha de ser cosa muy de ver, capítulo XII 
Tened para vos, como yo tengo para mí, que debía de ser demasiadamente bueno, 

capítulo XII 
Tened para vos, como yo tengo para mí, que debía de ser demasiadamente bueno, 

capítulo XII 
Tengo para mí que aun la de los frailes cartujos no es tan estrecha, capítulo XIII 
Yo tengo para mí que no todos los caballeros andantes tienen damas a quien 

encomendarse, capítulo XIII 
Tengo para mí que este licor no debe de aprovechar a los que no lo son, capítulo 

XVII 
Tengo para mí que se riera, capítulo XVII 
Tengo para mí que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas, capítulo 

XVIII 
Y ¡para mis barbas, si no es bueno el rucio!, capítulo XXI 

Para mí tengo que me han de venir a ver de cien leguas, capítulo XXI 
Para mí tengo que no van muy fuera de camino, capítulo XXII 
Aunque tengo para mí que ya no tengo ninguno, capítulo XXIV 

Cuanto más, que para mí no era menester nada deso, capítulo XXV 
Él tenía para sí que, para hacer mercedes a sus escuderos, más podían los 

emperadores que los arzobispos andantes, capítulo XXVI 
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Para mi santiguada, que no se ha aún de aprovechar más de mi rabo para su barba, 

y que me ha de volver mi cola, capítulo XXXII 
Yo tengo para mí, ¡oh amigo!, que no es una mujer, capítulo XXXIII 
Habían llegado a aquella venta, que para él era haber llegado al cielo, capítulo 

XXXVI 
Tengo para mí, aunque simple y pecador, que no hay encantamento alguno, capítulo 

XXXVII 
A cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio, capítulo 

XXXVIII 
Nunca le dan sin ella; puesto que para nosotros no fue abrigo de mala mujer, 

capítulo XLI 

Yo sé y tengo para mí que voy encantado, y esto me basta para la seguridad de mi 
conciencia, capítulo XLIX 

Hacían todo eso que de este hombre vuestra merced dice; puesto que para mí tengo, 
o que vuestra merced se burla, capítulo LII 

 
Para qué relatiu 
Ni tiene para qué predicar a ninguno, mezclando lo humano con lo divino, capítulo 

Prólogo 

Por que relatiu 
Les habían preguntado la ocasión por que iban de aquella manera, capítulo XIII 
Decille la causa, o causas, por que llevan aquella gente de aquella manera, capítulo 

XXII 
Oyéndose preguntar la causa por que allí venía, capítulo XXII 
Y la culpa por que le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, capítulo 

XXII 

Quisiera pasar adelante y dar las razones por que convenía hacer elección de los 
que en la república habían de tener tan necesario oficio, capítulo XXII 

Después les diría la causa por que no entraba ni le convenía entrar en ella, capítulo 
XXVI 

Pero quiérote decir la causa por que con justa razón es deshonrado el marido de la 
mujer mala, capítulo XXXIII 

Que no se lo hubiese preguntado: que fue que le dijese la ocasión por que le había 
escrito el papel que le envió, capítulo XXXIV 

Si ya es que te precias de aquello por que me desprecias, capítulo XXXV 
Nos preguntó si éramos nosotros acaso la ocasión por que un pastor había 

apellidado al arma, capítulo XLI 

102 para que final: 
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Suplico le reciba agradablemente en su protección, para que a su sombra, aunque 
desnudo [...] ose parecer seguramente, Prólogo, AL DUQUE DE BÉJAR,  

La quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se 
muestren fecundas, Prólogo, Prólogo 

Le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, Prólogo 
Me mandó que me presentase ante vuestra merced, para que la vuestra grandeza 

disponga de mí a su talante, capítulo I 
Basta que yo se lo mande para que me tenga respeto, capítulo IV 
Le dio licencia que fuese a buscar su juez, para que ejecutase la pronunciada 

sentencia, capítulo IV 
Avisé a vuestras mercedes de los disparates de mi señor tío, para que lo remediaran 

antes de llegar a lo que ha llegado, capítulo V 
Avisó a su escudero Sancho del día y la hora que pensaba ponerse en camino, para 

que él se acomodase de lo que viese, capítulo VII 
Me ha de prometer de ir al lugar del Toboso y presentarse de mi parte ante la sin 

par doña Dulcinea, para que ella haga dél lo que más fuere de su voluntad, capítulo IX 
-Para que con más veras pueda vuestra merced decir, señor caballero andante, que 

le agasajamos con prompta y buena voluntad, queremos darle solaz, capítulo XI 
Él procuraba eternizar para que viviera en la memoria de las gentes, capítulo XIII 
Que la tenga siempre la crueldad de Marcela, para que sirva de ejemplo, capítulo 

XIII 
A los vivientes, para que se aparten, capítulo XIII 
-Para que, señor, os satisfagáis desa duda, es bien que sepáis, Canción de 

Grisóstomo, capítulo XIV 
Llevándonos las velas del deseo para que seguramente y sin contraste alguno 

tomemos puerto, capítulo XV 
Asió de un lanzón que allí estaba, para que le sirviese de lanza, capítulo XVII  
Y, para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de 

donde se deben de descubrir los dos ejércitos, capítulo XVIII 
Desde hoy en adelante; y, para que mejor me cuadre tal nombre, determino de hacer 

pintar, cuando haya lugar, en mi escudo una muy triste figura, capítulo XIX 
Viene aquí como anillo al dedo, para que vuestra merced se esté quedo y no vaya a 

buscar el mal, capítulo XX 
Está advertido de aquí adelante en una cosa, para que te abstengas, capítulo XX 
¿Qué pie sacaste cojo, qué costilla quebrada, qué cabeza rota, para que no se te 

olvide aquella burla?, capítulo XXI 
Buscando las aventuras, para que, acabando algunas, se cobre nombre, capítulo 

XXI 
No le dieron esa vara para que maltratase a los pobretes, capítulo XXII 
Sino para que nos guiase y llevase adonde Su Majestad manda, capítulo XXII 
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Aun forzando que muestre con vosotros el efeto para que el cielo me arrojó al 

mundo, capítulo XXII 
Y sírvale esto que digo de aviso, para que de aquí adelante no me aparte un dedo de 

su presencia, capítulo XXIII 
Toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recetes 

a la causa total de todo ello!, capítulo XXV 
Que será bien tornar a ensillar a Rocinante, para que supla la falta del rucio, 

capítulo XXV 
Que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo digas, capítulo 

XXV 
Mas, para que veas cuán necio eres, capítulo XXV 
Cuanto más, que lo más acertado será, para que no me yerres, capítulo XXV 
Te servirán de mojones y señales para que me halles, capítulo XXV 
Que vuestra merced ha dicho muy bien: que, para que pueda jurar sin cargo de 

conciencia que le he visto hacer locuras, capítulo XXV 
Lo que entonces hizo, para que, movido de tan manifiesto agravio, procure, ya que 

no la venganza, capítulo XXVII 
Le pidieron que dijese la carta otras dos veces, para que ellos, ansimesmo, la 

tomasen de memoria, capítulo XXVI 
Y, para que no os falte comodidad de poderlo hacer, tomad lo que va en este 

pañuelo, capítulo XXVII 
La palabra que don Fernando os dio de hablar a vuestro padre para que hablase al 

mío, capítulo XXVII 
No me dio lugar mi suspensión y arrobamiento para que mirase y notase en 

particular lo que traía vestido, capítulo XXVII 
Alborotáronse todos con el desmayo de Luscinda, y, desabrochándole su madre el 

pecho para que le diese el aire, capítulo XXVII 
Los remedios que a su esposa se hacían para que del desmayo volviese, capítulo 

XXVII 
Ponerle en mi memoria, para que no me acuerde de la hermosura y de la traición de 

Luscinda, capítulo XXVII 
Y sírvale esto que digo de aviso, para que de aquí adelante no me aparte un dedo de 

su presencia, capítulo XXVII 
Ponerle delante de Pandafilando de la Fosca Vista, para que le mate, capítulo XXX 
Que no me case, me han de dar una parte del reino, para que la pueda dar a quien 

yo quisiere, capítulo XXXI 
Temerosa la que no le dan ocasión para que se suelte, capítulo XXXIII 
Yo te daré lugar para que lo hagas, capítulo XXXIII 
Cuál destas dos cosas tienes en peligro para que yo me aventure a complacerte, 

capítulo XXXIII 
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Te ha pedido tu deseo; que tiempo quedará para que tú me repliques y yo te escuche, 
capítulo XXXIII 

Despejalle el camino de cualquier inconveniente, para que sin pesadumbre corra 
ligera, capítulo XXXIII 

Que él no lo sepa ni haya dado ocasión para que su mujer no sea la que debe, 
capítulo XXXIII 

Ni dado ocasión, para que ella lo sea, capítulo XXXIII 
Es menester usar de algún artificio para que yo sane, y esto se podía hacer con 

facilidad, capítulo XXXIII 
Más razones mostrarle para que no la siguiese, capítulo XXXIII 
Yo os daré mañana dos mil escudos de oro para que se los ofrezcáis, y aun se los 

deis, capítulo XXXIII 
Otros tantos para que compréis joyas, capítulo XXXIII 
Su honestidad tuvo harto que hacer en acudir a los ojos, para que no diesen muestra 

de alguna amorosa compasión, capítulo XXXIV 
Del navío que el cielo te dio en suerte para que en él pasases la mar deste mundo, 

capítulo XXXIV 
Quizá ha sido por orden del cielo, para que, viendo yo en vos la fe con que me 

amáis, os sepa estimar en lo que merecéis, capítulo XXXVI 
Sin dar tiempo al tiempo para que Anselmo le tuviese de volver, capítulo XXXVI 
Quitábale todos los estorbos, para que no fuese visto de su marido, capítulo XXXVI 
Guarda uno que ahora te diré, para que sin engaño y con medroso advertimento te 

satisfagas, capítulo XXXVI 
Pensaba sacar de su escondimiento comodidad para que desde allí en adelante los 

dos se gozasen, capítulo XXXVI 
Dejarémosle para que Anselmo le entierre, capítulo XXXVI 
Aquel en quien tú te debieras mirar, para que vieras con cuán poca ocasión le 

agravias, capítulo XXXVI 
Llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia a Anselmo sucedida, capítulo 

XXXV 
Sean, pues, parte tan claros desengaños para que volváis, capítulo XXXVI 
Dar noticia a su capitán de lo que pasa, para que lo remedie con alguna 

contramina, capítulo XXXVIII 
Para que entendáis desde aquí adelante que os quiero como padre, capítulo XXXIX 
No aprovechó nada para que no me pusiesen en el número de los caballeros y gente 

de rescate, capítulo XL 
Entregando todo el dinero al mercader, para que, con certeza y seguridad, pudiese 

hacer la fianza; XL, capítulo XL 
Avisar a Zoraida en el punto que estaban los negocios, para que estuviese 

apercebida, capítulo XL 
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Bien habrá para que todos quedéis ricos, capítulo XLI 
Que nos ayudase y favoreciese para que felicemente diésemos fin a tan dichoso 

principio, capítulo XLI 
Ha sido servido de darles vida para que gocen el placer de verte, capítulo XLI 
Dio el renegado a entender lo que significaban, para que ella las adorase, capítulo 

XLI 
Os dije los pusieron en la estrecheza que veis, para que vos mostréis la liberalidad 

de vuestro buen pecho, capítulo XLII 
Avisasen a su padre de su hallazgo y libertad, para que, como pudiese, viniese a 

hallarse en las bodas, capítulo XLII 
No os la doy para que la beséis, sino para que miréis, capítulo XLIII 
No os la doy para que la beséis, sino para que miréis, capítulo XLIII 
Éstas son partes para que os aventuréis, capítulo XLIV 
Quiso esforzar su desatino y llevar adelante la burla para que todos riesen, y dijo, 

hablando con el otro barbero, capítulo XLV 
Dieron orden para que, sin ponerse al trabajo de volver Dorotea y don Fernando, 

capítulo XLV 
Hablándolos al oído para que en secreto declarasen si era albarda o jaez, capítulo 

XLV 
Y, para que se vea que lo pido de veras, léase este mandamiento, capítulo XLV 
Dar fin a aquella grande aventura para que había sido llamado, capítulo XLVI 
Quiera el cielo que el vuestro y mi deseo se cumplan, para que veáis que hay 

agradecidas mujeres en el mundo, capítulo XLVI 
Acaso acertó a pasar por allí, para que lo llevase en esta forma, capítulo XLVI 
Ha de poner su nombre en el templo de la inmortalidad para que sirva de ejemplo y 

dechado, capítulo XLVII 
Era el sujeto que ofrecían para que un buen entendimiento pudiese mostrarse en 

ellos, capítulo XLVII 
Es el lugar que yo dije que era bueno para que, sesteando nosotros, tuviesen los 

bueyes fresco y abundoso pasto, capítulo XLVIII 
Ellos llaman, para que gente ignorante se admire, capítulo XLVIII 
Y también lo habrán hecho para que yo vacile en mi entendimiento, capítulo XLVIII 
Ejercitando el oficio para que Dios me echó al mundo, capítulo XLIX 
Diciéndole palabras a su uso, para que se detuviese, capítulo L 
Para que creáis esta verdad y la toquéis con la mano, aunque parezca que sin ser 

rogado me convido, capítulo L 
Fueron parte para que el desconsolado padre se consolase, capítulo LI 
Y os la pusiera en vuestras manos, para que hiciérades della a toda vuestra 

voluntad, capítulo LII 
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Las quiero ver, para que se me alegre este corazón, capítulo LII 
Se entregaron a un académico para que por conjeturas los declarase, capítulo LII 

 
10 para qué interrogatiu directe: 

¿Para qué conmigo flo-?, AL LIBRO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, Prólogo 

¿Para qué consintió que lo gustase?, capítulo XVII 
¿Para qué quiero yo tomar trabajo agora de desnudarme del todo, ni dar 

pesadumbre a estos árboles, que no me han hecho mal alguno?, capítulo XXVI 
¿Para qué quiere vuestra merced desnudarse?, capítulo XXX 
¿Para qué quieres probarla, sino, como a mala, hacer della lo que más te viniere en 

gusto?, capítulo XXXIII 
¿Para qué quieres poner esta verdad en duda?, capítulo XXXIII 
¿Para qué me engañas, o por qué quieres quitarme con tu industria los medios que 

yo podría hallar para conseguir mi deseo?, capítulo XXXIII 
¿Para qué quieres ahondar la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo y nunca visto 

tesoro, poniéndote a peligro que toda venga abajo, pues, en fin, se sustenta sobre los 
débiles arrimos de su flaca naturaleza?, capítulo XXXIII 

¿Para qué hago yo ahora estos discursos?, capítulo XXXIV 
¿Para qué me despertastes?;, capítulo XLIII 

 

27 para qué interrogatiu indirecte: 
Ni tiene para qué predicar a ninguno, Prólogo 
No hay para qué andéis mendigando, Prólogo  
No hay para qué perdonar a ninguno, capítulo VI 
Ni hay para qué tomar cólera, capítulo XVII 
No hay para qué me cuente en tan honroso número, capítulo XVIII 
No hay para qué gastar tiempo y dineros en hacer esa figura, capítulo XIX 
Que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco, capítulo XXV 
No hay para qué se deje pasar la ocasión, capítulo XXV 
No había para qué, capítulo XXV 
No sé yo para qué nombro asno en mi boca, capítulo XXV 
Sin qué ni para qué, capítulo XXV 
Ni tengo para qué enturbiar el agua, capítulo XXVI 
No hay para qué conmigo amenazas, capítulo XXVI 
Preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas, capítulo XXVII 
No hay para qué desnudarse, capítulo XXX 
Yo no sé para qué es tanto melindre, capítulo XXXII 
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No había para qué cansarse más, capítulo XXXIII 
No hay para qué decirlo, capítulo XXXV 
Y, pues yo fui el fabricador de mi deshonra, no hay para qué.., capítulo XXXV 
No hay para qué decirlo, capítulo XL 
No tenéis para qué llamar a las puertas deste castillo;, capítulo XLIII 
No sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias, capítulo XLIV 
No hay para qué se dé cuenta aquí de mis cosas, capítulo XLIV 
No tenían para qué llevar aquel negocio adelante, capítulo XLVI 
No hay para qué darme priesa, capítulo XLVI 
Y si no, no hay para qué me canse en decillas, capítulo XLVII 
No hay para qué poner leyes, capítulo XLVIII 

Por qué 
9 Por qué interrogatiu directe: 
¿Por qué queréis que rinda mi voluntad por fuerza, obligada no más de que decís que 
me queréis bien?, Canción de Grisóstomo, capítulo XIV 

¿Por qué la ha de perder la que es amada [...] ?, capítulo XIV 
¿Por qué se ha de culpar mi honesto proceder y recato?, capítulo XIV 
¿Por qué ha de querer que la pierda el que quiere que la tenga con los hombres?, 

capítulo XIV 
¿Por qué se quieren tan mal estos dos señores?, capítulo XVIII 
-¿Por qué lo dices, Sancho?, capítulo XXX 
¿[...] por qué quieres quitarme con tu industria los medios que yo podría hallar para 

conseguir mi deseo?, capítulo XXXIII 
¿Por qué no vas, Leonela, a llamar al más leal amigo de amigo que vio el sol o 

cubrió la noche?, capítulo XXXIV 
¿Por qué por tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines, como me 

heciste en los principios?, capítulo XXXIV 
¿Por qué pensáis, cristianos, que esta mala hembra huelga de que me deis libertad?, 

capítulo XLI 
5 Por qué interrogatiu indirecte: 

Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaba, 
capítulo VIII 

Señor, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa 
aventura:, capítulo XX 

Le preguntó que por qué pecados iba de tan mala guisa, capítulo XXII 
No supo decir por qué causa fue su quistión, capítulo XXIX 
Parecía persona fuera de juicio; cuyas señales, sin saber por qué las hacía, pusieron 

gran lástima en Dorotea, capítulo XXXVI 
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10 Por que relatiu A.N: 
Les habían preguntado la ocasión por que iban de aquella manera, capítulo XIII 
Decille la causa, o causas, por que llevan aquella gente de aquella manera, capítulo 

XXII 
Oyéndose preguntar la causa por que allí venía, capítulo XXII 
La culpa por que le dieron esta pena es por haber sido corredor de oreja, capítulo 

XXII 
Las razones por que convenía hacer elección, capítulo XXII 
Les diría la causa por que no entraba, capítulo XXVI 
Pero quiérote decir la causa por que con justa razón es deshonrado el marido de la 

mujer mala, capítulo XXXIII 
Que fue que le dijese la ocasión por que le había escrito el papel que le envió, 

capítulo XXXIV 
Te precias de aquello por que me desprecias, capítulo XXXVI 
Éramos nosotros acaso la ocasión por que un pastor había apellidado al arma, 

capítulo XLI 
 

59 Porque final 

Los caballeros andantes, de cualquiera calidad y condición que fuesen, sólo por la 
mucha afición que les tenía y porque partiesen con él de sus haberes, en pago de su 
buen deseo, capítulo III 

Don Quijote le preguntó cómo se llamaba, porque él supiese de allí adelante a quién 
quedaba obligado por la merced recebida, capítulo III 

Aguardó a que fuese algo más noche, porque no viesen al molido hidalgo tan mal 
caballero, capítulo V 

Que no se pase el día de mañana sin que dellos no se haga acto público y sean 
condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere de hacer lo que mi buen 
amigo debe de haber hecho, capítulo V 

Uno de los remedios que el cura y el barbero dieron [...] fue que le murasen y 
tapiasen el aposento de los libros, porque cuando se levantase no los hallase, capítulo 
VII 

Estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de 
devoción de España, porque Dios librase a su escudero y a ellas de aquel tan grande 
peligro en que se hallaban, capítulo VIII 

Mira si traes algo en esas alforjas que comamos, porque vamos luego en busca de 
algún castillo, capítulo X 

Porque veas, Sancho, el bien que en sí encierra la andante caballería, capítulo XI 

Toda esta larga arenga -que se pudiera muy bien escusar- dijo nuestro caballero 
porque las bellotas que le dieron le trujeron a la memoria la edad dorada, capítulo XI 

Visitaba muy a menudo el segundo zaque, que, porque se enfriase el vino, le tenían 
colgado de un alcornoque, capítulo XI 
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Bien podrás hacernos placer de cantar un poco, porque vea este señor huésped que 

tenemos quien, capítulo XI 

Ése es el último papel que escribió el desdichado; y, porque veáis, señor, en el 
término que le tenían sus desventuras, leedle de modo que seáis oído, capítulo XIII 

Yo muero, en fin; y, porque nunca espere / buen suceso en la muerte ni en la vida, / 
pertinaz estaré en mi fantasía, Canción de Grisóstomo, capítulo XIV 

Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo: sube en 
tu asno y síguelos bonitamente, capítulo XVIII 

Levantóse en esto don Quijote, y, puesta la mano izquierda en la boca, porque no se 
le acabasen de salir los dientes, asió con la otra las riendas de Rocinante, capítulo 
XVIII 

Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que 
agradeceros, capítulo XXII 

Naturalmente eres cobarde, Sancho -dijo don Quijote-, pero, porque no digas que 
soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas, capítulo XXIII 

Halló en él escrito, como en borrador, aunque de muy buena letra, fue un soneto, 
que, leyéndole alto porque Sancho también lo oyese, vio que decía, capítulo XXIII 

Pasaba Sancho la maleta, sin dejar rincón en toda ella, ni en el cojín, que no 
buscase, escudriñase e inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no 
escarmenase, porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado, capítulo XXIII 

Pero, porque no digas que soy contumaz y que jamás hago lo que me aconsejas, por 
esta vez quiero tomar tu consejo, capítulo XXIII 

Fue un soneto, que, leyéndole alto porque Sancho también lo oyese, vio que decía 
desta manera, capítulo XXIII 

Si ya quisiera la suerte que los animales hablaran, como hablaban en tiempos de 
Guisopete, fuera menos mal, porque departiera yo con mi jumento lo que me viniera en 
gana, capítulo XXV 

-Ya te entiendo, Sancho -respondió don Quijote-: tú mueres porque te alce el 
entredicho que te tengo puesto en la lengua, capítulo XXV 

No, por cierto, sino que las más se las fingen, por dar subjeto a sus versos y porque 
los tengan por enamorados y por hombres que tienen valor para serlo, capítulo XXV 

Llamó a Sancho y le dijo que se la quería leer, porque la tomase de memoria, si 
acaso se le perdiese por el camino, capítulo XXV 

Ponga vuestra merced en esotra vuelta la cédula de los tres pollinos y fírmela con 
mucha claridad, porque la conozcan en viéndola, capítulo XXV 

Persuadió que aquella tan miserable vida dejase, porque allí no la perdiese, capítulo 
XXVII 

Haga el cielo que los engaños de tu esposo estén siempre encubiertos, porque tú no 
quedes arrepentida de lo que heciste y yo no tome venganza de lo que no deseo, 
capítulo XXIII 

Pasaba Sancho la maleta, sin dejar rincón en toda ella, ni en el cojín, que no 
buscase, escudriñase e inquiriese, ni costura que no deshiciese, ni vedija de lana que no 
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escarmenase, porque no se quedase nada por diligencia ni mal recado, capítulo XXIII 
Ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos, porque no se le acordase a don Quijote 

la pendencia que con Cardenio había tenido, capítulo XXIX 
Diciendo que no la quería dar a leer a nadie, porque no se supiesen en el lugar sus 

secretos, capítulo XXXI 
Si el consejo que me das de que me case es porque sea luego rey, capítulo XXXI 

Responde; no te turbes ni dudes en nada: di lo que pasó a estos señores, porque se 
vea y considere ser del provecho que digo haber caballeros andantes por los caminos, 
capítulo XXXI 

Con toda solicitud y advertimiento miraba por la honra de su amigo y procuraba 
dezmar, frisar y acortar los días del concierto del ir a su casa, porque no pareciese mal 
al vulgo ocioso y a los ojos vagabundos y maliciosos la entrada de un mozo, capítulo 
XXXIII 

Y, porque claro lo veas, dime, Anselmo: ¿tú no me has dicho que tengo de solicitar a 
una retirada, persuadir a una honesta, ofrecer a una desinteresada, servir a una 
prudente?, capítulo XXXIII 

No quiso Lotario decir a Camila la pretensión de Anselmo, ni que él le había dado 
lugar para llegar a aquel punto, porque no tuviese en menos su amor, capítulo XXXIV 

Rogar a Leonela no dijese nada de su hecho al que decía ser su amante, y que 
tratase sus cosas con secreto, porque no viniesen a noticia de Anselmo ni de Lotario, 
capítulo XXXIV 

¿No sería mejor que, antes que llegase a poner en ejecución lo que no quiero que 
sepas, porque no procures estorbarlo, que tomases la daga de Anselmo, que te he 
pedido, y pasases con ella este infame pecho mío?, capítulo XXXIV 

Pero, porque no digas que no respondo a tus preguntas, digo que conozco a tu 
esposo, capítulo XXXIV 

Quiero castigarme y darme la pena que tu culpa merece. Y, porque vieses que, 
siendo conmigo tan inhumana, no era posible dejar de serlo contigo, quise traerte a ser 
testigo del sacrificio, capítulo XXXIV 

Hacía mal rostro a Lotario, porque Anselmo entendiese al revés de la voluntad que 
le tenía, capítulo XXXV 

Que a las espaldas de don Fernando se había puesto porque no le conociese, 
capítulo XXXVI 

Compró toda la hacienda y la pagó de contado, porque no saliese del tronco de la 
casa, capítulo XXXIX 

Vi y noté la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto toda el armada 
turquesca, porque todos los leventes y jenízaros que en ella venían tuvieron por cierto 
que les habían de embestir dentro del mesmo puerto, capítulo XXXIX 

Quería que me lo declarase palabra por palabra, que le diese tinta y pluma, porque 
mejor lo hiciese, capítulo XL 

Dieron orden en que los tres compañeros nuestros se rescatasen, por facilitar la 
salida del baño, y porque, viéndome a mí rescatado, y a ellos no, pues había dinero, no 
se alborotasen, capítulo XL 
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Pero, con todo esto, callaba, porque no pusiesen en efeto las muchas amenazas que 

el renegado le hacía, capítulo XLI 
Teniéndole yo y otro cristiano de entrambos brazos asido, porque algún desatino no 

hiciese, capítulo XLI 

Perdóname, niña, que te despierto, pues lo hago porque gustes de oír la mejor voz 
que quizá habrás oído en toda tu vida, capítulo XLIII 

Bien es verdad que tiraba con tiento, porque Rocinante no se moviese, capítulo 
XLIII 

No respondió otra cosa sino que se sosegase por entonces, y entretuviese a sus 
criados, que por aquel día no le volviesen, porque se tuviese tiempo para considerar lo 
que mejor a todos estuviese, capítulo XLIV 

A nosotros toca la difinición deste caso; y, porque vaya con más fundamento, yo 
tomaré en secreto los votos destos señores, capítulo XLV 

Los criados de don Luis rodearon a don Luis, porque con el alboroto no se les fuese, 
capítulo XLV 

Un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, capítulo XLV 

Subió a caballo, y también su amigo el barbero, con sus antifaces, porque no fuesen 
luego conocidos de don Quijote, capítulo XLVII 

No quiso responder el barbero a Sancho, porque no descubriese con sus 
simplicidades lo que él y el cura tanto procuraban encubrir, capítulo XLVII 

Dicen que está metida en una funda de vaqueta, porque no se tome de moho, 
capítulo XLIX 

A la sombra de unos árboles se sentaron, y comieron allí, porque el boyero no 
perdiese la comodidad de aquel sitio, capítulo L 

Por cierto, hermano cabrero, que si yo me hallara posibilitado de poder comenzar 
alguna aventura, que luego luego me pusiera en camino porque vos la tuviérades 
buena, capítulo LII 

 

700 porque causal 
 

Porque te sé decir que, aunque me costó algún trabajo componerla, ninguno tuve 
por mayor que hacer esta prefación que vas leyendo, Prólogo 

Porque, ¿cómo queréis vos que no me tenga confuso, Prólogo 
Porque la claridad de su prosa y aquellas entricadas razones suyas le parecían de 

perlas, capítulo I 
No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recebía, porque se 

imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el 
rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales, capítulo I 

Se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía 
muy acomodada condición, capítulo I 

Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a 
Roldán, capítulo 
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Morgante, porque, con ser de aquella generación gigantea, que todos son soberbios 
y descomedidos, él solo era afable, capítulo I 

A esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que, 
encajada con el morrión, capítulo I 

Cuatro días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría; porque, según se 
decía él a sí mesmo, no era razón que caballo de caballero tan famoso, y tan bueno él 
por sí, estuviese sin nombre, capítulo I 

Buscar una dama de quien enamorarse; porque el caballero andante sin amores era 
árbol sin hojas, capítulo I 

Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, capítulo II 
De lo cual se desesperaba, porque quisiera topar luego luego con quien hacer 

experiencia del valor de su fuerte brazo, capítulo II 
 

Nota: Renunciem a detallar la resta de les 700 ocurrències de porque causal, ja 
que no aporten cap detall significatiu al nostre estudi, 
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Historia de la Corona de Aragón (la más antigua de que se tiene noticia) 
conocida generalmente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña, 
impresa ahora por primera vez y publicada por la Excelentísima Diputación 

Provincial de Zaragoza. 
http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/12826843118066070754624/index.htm 

 
Ocurrències estudiades: 

55 por + infinitiu:  21 para i 2 pora:  
por + infinitiu impulsivofinal: 40 introduint un circumstancial de temps: 1 
por + infinitiu destinació: 13 introduint un circumstancial de lloc: 10 
por + infinitiu d’acció no feta: 1 introduint un complement nominal de destinació:  7 
por de règim + infinitiu: 1 introduint un infinitiu de destinació: 2 
per, amb valor distributiu: 1 introduint un infinitiu impulsivofinal: 3 

Por amb altres valors: 611   

108 porque (104 porque, 4 porqué): Altres 
porque relatiu A.N.: 1 para que final o variants: 0 
porque relatiu A.O.: 16 enta 8 
porque causal: 84 Por tal como: 20 
porque final: 7 Por tal que 30 
 

NOTA: La versió que hem treballat d’aquest text conté diversos fragments escrits en cursiva respecte als 
quals, en la digitalització de wikisource, se’ns adverteix «A parti en cursiba ye en castellán muderno». 
Com és natural, no comptabilitzem cap ocurrència continguda en aquest text castellà. 

 1  per, amb valor distributiu: 
Estando assi, reptamientos el vn Rey al otro feitos por la razon de sus dita, fué firmada et 

finida per cada una de las parts, pàg. 176 

 
55 por + infinitiu: 
 13 por + infinitiu destinació 

Et por el poblo que aduxo de Cicia por cultiuar la tierra, et por el rio que ha nombre 
Beti, nombra el otro regno, Bética, 10 

Et vn dia clamados ensemble los nobles et caualleros, con la gent popular et de la 
tierra por leuantar rey qualque noble varon, pàg. 32 

Pensó en sí mesmo quel huerto podia seer el su Regno, las colles yeran las gents del 
su Regno. Et dixo por fer buenas colles, carne y a menester, pàg. 86 

Señor Dios, tu stas defendedor et guarda del poblo que mas liurado por regir, Señor, 
entiende en la mi ayuda, pàg. 158 

Se esdeuino que con gran multitud de franceses idos enta Buyuls por correr et 
destruir la tierra, pàg. 194 

Leuar las agras nueuas de la muert del dito rey Don Alfonso et por adozirsen de el 
rey Don Jayme de Sicilia nonbrado el Justiciero porque non plannia plazer justicia de 
sí mismo á otri, ni de part á part en Cataluña, pàg. 208 

Et breument aquestas cosas ordenadas el dito rey Carlos con su filla Doña Blanca et 
con el dito legado, vinientes por publicar la dita paz fueron en la villa de Perpiñan et 

http://www.lluisvives.com/servlet/SirveObras/jlv/12826843118066070754624/index.htm
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estando aqui por retraher et reposar lurs personas el dito Cardenal de gran malautia 
fué oppresso, pàg. 213 

Vinientes por publicar la dita paz fueron en la villa de Perpiñan et estando aqui por 
retraher et reposar lurs personas el dito Cardenal de gran malautia fué oppresso, pàg. 
213 

Huuieron vistas ensemble por tractar entre éll et la iglesia, pàg. 216 
Et que fues contra Sicilia et por prender aquella et restituirla á la Eglesia, pàg. 218 
Non yua por ocuparle su tierra, sinon por seruir lo que auía prometido, pàg. 221 
Non yua por ocuparle su tierra, sinon por seruir lo que auía prometido, pàg. 221 
Et lexó un leño armado por denunciar á las naues et al otro nauilio que fiziessen 

aquella misma via, pàg. 236 

 
 40 por + infinitiu final 

El noble varon natural del condado de Vigorra clamado Ennego, el qual era venido, 
en estas partes por defender los xpistianos de las crueldades, pàg. 26 

Fizo yfer muytos castiellos et fuerças por costrenyr los moros, pàg. 34 
Estuuo reseruado VI. meses et XV dias por tal que non yssen las gentes dalli por 

fazer honra al cuerpo, pàg. 55 
Plegaron vno contra otro sus gentes et sus huestes por hauer batalla, pàg. 75 

Et por dar remedio al su Regno enbió vn mensagero al su monesterio de Sant Ponz 
de Tomeras, con letras, pàg. 85 

Non con propósito de fazer guerra á Nauarra, mas por prouedir al buen estamiento 
del su Regno, pàg. 91 

Enuió sus mesageros solepnes en Francia por adozir la dita filla del Conte de 
Flandres esposa suya en Barchinona, pàg. 102 

Aquesti conte Remon Burrel por exalçar la fé xpistiana por destruir la seta morisca, 
fué en Cordoua contra moros, pàg. 109 

Aquesti conte Remon Burrel por exalçar la fé xpistiana por destruir la seta morisca, 
fué en Cordoua contra moros, pàg. 109 

El qual cardenal recibió el dito Infant por liurarlo á los suyos sozmezos, pàg. 146 
Delant dellos comendó el dito Infant por criar al dito Don Sancho tio suyo, pàg. 146 
Fué arçevispe de Toledo, el qual Arceuispe por exalçar la xpistiandat et por 

mantener el nonbre de Dios, fué en España contra moros, pàg. 148 
Fué arçevispe de Toledo, el qual Arceuispe por exalçar la xpistiandat et por 

mantener el nonbre de Dios, fué en España contra moros, pàg. 148 

á honor del daua y de los sus trasoros por bastecer aquellas, pàg. 155 
Dió gran trasoro por bastir la iglesia de Valuerde, pàg. 157 
Lo prissó cerca del castiello de Pomar, et aquell en el rio de Cinqua fizo afogar por 

prender venganza de las maluadas faziendas que feitas hauía contra éll, pàg. 104 
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Ajustoronse en el castiello de Balaguer por fer lurs tratamientos contra el dito Rey, 
pàg. 169 

Fué enuiada á la ciudat de Mecina alguna compañia de almogauares ó siruientes 

por ayudar et deffender aquella de los combatientes 
Encontinent se leuantó del dito sitio suyo por recullirse en mar et fuir al poder del 

dito rey, pàg. 174 
Triada la millor en armas de Napols, miso se en las galeras suyas por yr contra el 

dito Roger, pàg. 179 
Díxole como su señor el Rey de Aragon lo enuiaua á él por gitar la tregua que auían 

et por desafiarlo, pàg. 183 
Díxole como su señor el Rey de Aragon lo enuiaua á él por gitar la tregua que auían 

et por desafiarlo, pàg. 183 
Con XX. mill homs de cauallo et infinida gent de pié et con el dito legado vino á 

Perpiñan por entrar et conquerir la tierra del dito rey Don Pedro, pàg. 188 
Aquell poco poder que hauía vinosende al coll de Panizars et aqui el se atendó por 

contrastar al dito Rey de Francia, pàg. 188 
Algunas galeras del Rey de Francia fuessen derramadas por la mar por fer mal et 

danno a las gents del dito Rey, pàg. 191 
Ellos se ajustoron et por mantenir lur fueros, priuilegios, et libertades, fizieron vnion 

ys á ssaber que todos fuessen vnos, pàg. 199 
Dexado el dito Regno en buena disposicion, en Cataluña sen tornó por prender la 

corona et dignidad real, pàg. 203 
Hauie letras del Rey de Inglaterra que yera quasi su padre que era esposado con su 

filla et tornóse por hauer vistas con él segunt oyredes, pàg. 206 
Bien honrado de diuersos hornamentos et fues puyado en el por bofordar [fer una 

mena de justa] por la dita ciudat con muytos otros caualleros semblanment con él et 
començas á brocar su cauallo, pàg. 207 

Fuessen ajustados el dito rey Don Jaime de Aragon, et el dito Rey de Castiella, Don 
Jaime de Mallorquas, tio del dito rey, Don Jayme de Aragon, et el rey Carlos por tratar 
paz et amor entre el rey Don Jayme et la Eglesia et los otros reyes enemigos suyos, pàg. 
210 

Ordenó que G.m de Ferrerüs cardenal vinies en Cataluña et en las otras tierras del 
dito Rey por manifestar la paz et tirar el escomengamiento de las eglesias, pàg. 213 

Que con dos galeras fues al rey Carlos por adozir con si [endur-se] su muller la 
reyna, pàg. 225 

Fizo su pirareyto sic et aparellamiento por complir los emprendimientos desuso 
ditos, pàg. 227 

Vino al dito Rey guiado et dixole que con él quería faular en su compañía, por 
tractar de la paz secretament, pàg. 229 

Don Alfonso fillo suyo paró el estandart á Barçalona, por fer el viage de Cerdeña, 
pàg. 234 
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Don Alfonso partió de la ciudat de Barcelona con XX galeras et con muyto otro 

nauilio de naues coquas et otros vaxiellos, por venir á Port-Fangós do hauía assignado 
dia de recullir todas sus compañias, pàg. 234 

Vino Nuguet de Corzo almirant del rey Don Sancho de Mallorquas con XX. galeras, 
que eran armadas en las marinas suyas, et muyto otro nauilio por leuar cauallos et 
caualleros et homes de pié, pàg. 235 

Los hauía liurado por vedar que viandas no entrassen en el dito castiello, pàg. 236 
Demandoron tregua por soterrar los lurs muertos, pàg. 238 
Fueron en Pisa por prender homenage de los ancianos del Comun de Pisa, pàg. 239 

 

 1 por + infinitiu d’acció no feta 
Cobras aun Calasanz, Cadreyta et Valtierra, los quales poseía con homenage et 

dizia et mandauat aquesto, que non lexas por cobrar, pàg. 95 

 
 1 por de règim + infinitiu 

Et quando lo supo ya sea que fues dolenta et despagada dentro en su coraçon, 
empezó por esquiuar vergonna et desonor que lende podria seguir, como millor pudo 
cubrió celadament el prennado de su filla, pàg. 100 

 

 21  para i 2 pora: 
 1 casos introduint un circumstancial de temps: 

Ruegote que acabes con el Rey de Aragon que me alargue la tregua por otros cinco 
años como auemos et darle sueldo para CCC homes á cauallo para un año et faré á tu 
bien et mercé, pàg. 183 

 
 10 introduint un circumstancial de lloc: 

Et por esto lo ayró et vinose á meter en comanda del rey Don Pedro de Aragon; et 
dessi el dito Cit con trezientos caualleros vínose para las montañas de Cuenca et de 
Albarracin, pàg. 61 

Fueronse á Teruel et el Rey que hiua por allá fueron algunos para Valencia que era 
de Moros, otros para Castiella, pàg. 147 

Fueronse á Teruel et el Rey que hiua por allá fueron algunos para Valencia que era 
de Moros, otros para Castiella, pàg. 147 

Et el rey Don Pedro fuesse para Taraçona que les daría batalla et non lo atendieron, 
pàg. 181 

Los franceses entrauan ya por Cataluña, et con sus letras fuesse para el Rey de 
Castiella et recontole como yua aéll quel Rey de Aragon le quería dar a Calatayu et sus 
pertinencias, pàg. 182 

Et Don Pero Martinez de Volea se fué para el rey Don Pedro que yera en Girona 
contra los franceses, pàg. 182 

Et fuesse para el Rey et auie grant alegría et plazer con él, pàg. 184 
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Et fueronse para Castiella á meterlo en posesion del Regno, pàg. 205 
En aquella hora los aragoneses con los fillos de Don Fernando tornoron para 

Aragon, pàg. 219 
Et el Rey de Portogal fuesse para su Regno, pàg. 219 

 
 7  introduint un complement nominal de destinació: 

Como aquell que no yera seydo usado en armas, ni en actos de cauallería; la cual ys 
muyt neccessaria para Rey et princepe que regnas, pàg. 82 

Que fues redimido, et que poria hacer CC. ó CCC. hombres de cauallo, de la su 
redepcion, para la guerra que cuydaua auer con el Rey de Aragon, pàg. 92 

Et faría pellar CCC. de cauallo para la dita guerra et pora defender el su Regno, 
pàg. 92 

Et Don Caxal fué redemido por grandes quantias, pora la qual redenpcion el abbat 
de Sant Saluador de Leyre vendié el trasoro de su monesterio, pàg. 92 

Queriendo servir al Rey et al Regno dixo quel dies letras de creyença para el Rey de 
Castiella, pàg. 181 

Señor datme letras de creyença para el Rey de Granada si podré fazer algun tracto 
con él, pàg. 183 

Ruegote que acabes con el Rey de Aragon que me alargue la tregua por otros cinco 
años como auemos et darle sueldo para CCC homes á cauallo para un año et faré á tu 
bien et mercé, pàg. 183 

 
 2  introduint un infinitiu de destinació: 

Et toda la nueyt él fizo su parellament como millor pudo para combatirse otro dia 
manyana con los franceses, pàg. 198 

Algunos querían bien á Don Alfonso, de guisado que estauan pellados para lidiar et 
prendieron manera los castellanos, pàg. 206 

 
 3  introduint un infinitiu impulsivofinal: 

Otros dizen, que la cabeza se lauaua, fué con los nauarros para fazer reuerencia á 
Don Per Atares, pàg. 80 

Et faría pellar CCC. de cauallo para la dita guerra et pora defender el su Regno, 
pàg. 92 

Se aparellaua para entrar en Aragon, pàg. 182 

 

8 enta 
Vinieron de vna isla, que es clamada Estancia, la qual es en entre las partes de 

Septentrion enta la mar quel mundo enuirona, pàg. 12 
Qui de dita batalla ó persequcion podieron escapar, se derramaron et fueron enta 

las fuerças de las montanyas de Sobrarbe, pàg. 18 
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Mandó que en continent fues con gran poder de hombres á cauallo, i de pié, enta las 

partes Daragon et toda aquella corries quemas y affogas, todas las fuerças, pàg. 20 
El rey de Çaragoça con aquellos que pudie fué enta Çaragoça, pàg. 59 
En la qual el muyt fiel sin toda tacha estuuo et perseueró todos tiempos enta nuestro 

Senyor Dios, pàg. 145 
Multitud de franceses idos enta Buyuls por correr et destruir la tierra, pàg. 194 
Eran fincados et vencidos con grandes ploros et dolores et con grant desonor 

tinieron lur camino enta Perpiñan, pàg. 198 
Mas el dito rey Federich, á grant inportunidat de los sicilianos, enta su hermano se 

acostó, pàg. 222 

 

108 porque (104 porque i 4 porqué) 

 
 1 porque relatiu A. N.   

Empero non sabemos la razon porque se fizo, porque assi como lo trabamos assin 
en scripto lo significamos, pàg. 108 

 
 16 porque relatiu A. O.   

Fizieron rey á Pelayo segun en el liuro de las coronicas de Castiella ys contenido. 
Porque aqui solamente de los reyes de Aragon y de Nauarra entendemos tractar, 
porque muytos tiempos fueron vnos segunt veredes, pàg. 19 

No podian defender ni contrastar que alguno non poniesse su cabanya de ganado, 
porque, el dito Rey mouido de piedat dióles priuilegio, pàg. 30 

Que todos tiempos conte de Aragon fué diusmetido al rey de Nauarra. Porque se 
coneuenía que de todos mescladament faulásemos entro agora, pàg. 43 

Et huuo ende justa razon que assin et millor lo deuies fer, porque el dito rey Remiro 
delant de su marido et de sus fillos en la cort general sobre aquesto clamada la 
mantuuo et la dió por innocent, pàg. 44 

Fué soterrado en Sant Vitorian; del qual, fillo ni filla no y ffincó. Porque, el general 
de tierra, veyendo que yeran fincados desconortados de senyor, pensaron que ningun 
hombre del mundo no podían esleyr millor quel dito rey, pàg. 45 

Procuraron que aqueste conte Guiffré auies la gracia del Rey de Francia et la suya 
amiztad. Porqué el dito Conte, fué delant del Rey de Francia et recibió por él, el 
condado de Barchinona, pàg. 102 

Aquesti valient rey Don Pedro, casó todas sus hermanas. Porque la primera que 
hauía nombre Gostança, dió por muller á Fredrico Rey de Sicilia, pàg. 136 

Mas encara ayudauan á sus vassallos quando por él se combatian con moros. 
Porque se dice que como éll hauies enuiado algunos nobles et caualleros en el regno de 
Valencia, pàg. 157 
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Porque fillo, te prego que en tí sean aquestas cosas, porque Dios sea con tí el qual 
fillo biuas perdurablement, pàg. 159 

Et estando con los homes de Cataluña el Rey en paz et en amor quiso hauer vistas 
con el Rey de Francia. Porquel dito Rey con muyt grant et bella caualleria de sus 
sozmesos huuo vistas con Don Felip rey de Francia, pàg. 170 

Facian todos dias dinersos mals greuges et desonors asi en deflorar virginis y 
desmaridar mulleres maridadas, et forçar mulleres viudas como en otra manera á los 
sicilianos, porque la tierra se ploraua et songlots de greuges sospiros gitauan á Dios, 
pàg. 172 

Et fué fama en la huest quel Rey de Aragon era muerto en la batalla de suso dita, 
porqué las gents de la stablida de Girona huuieron grant miedo,. pàg. 194 

Venía de la mortaldat de los franceses et la freytura grant que sofrían, grant 
mortaldat se creció. Porqué con voluntad et consentimiento del dito rey Don Pedro, 
trato patió con los franceses que les liuraria la Ciudat, pàg. 195 

Antes cuidó seer desposedido del Regno. Porque una vegada ya hiuan acordando, 
que obidiessen á Carlos de Valois, pàg. 204 

Pensando que grant ayuda et fauor ende hauría contra sus enemigos, inclinos á 
prender filla del Rey de Castiella, porque primerament le prometió el dito Rey de 
Castiella quél, que acabaría con el Padre Santo que cassamiento dél et de su filla 
passaria et consumar se podría sin pecado, pàg. 210 

Et aquesto feito el alcayde fizo desparar muytas ballestas porqué se huuieron de alli 
partir;, pàg.  224 

 
 84 porque causal  

Sia mas plazient de leyr adaquellos que la leyeran et á los qui lo escuitaran, porque 
luenga paraula engendra enoyo, pàg. 12 

Estaron en ella fasta la traicion del conde Don Illan, quasi CCCC años, porque el 
caguer [darrer] rey de los godos fué Don Rodrigo, pàg. 12 

De las quales naciones nos callaremos, sino tan solamente de los godos, porque 
aquestos fueron los que tollieron Espanya á los romanos, pàg. 13 

Se vistió de vestiduras reales, porque enantes todos los reyes se posauan en lur taula 
con caualleros, pàg. 16 

Estando en seruicio del dito Rey; porque el dito Compte tornado de la mesagería et 
sabiendo la maleztat que su senyor le hauía feita, tractó que su senyor perdiesse su 
Regno, pàg. 17 

Fizieron rey á Pelayo segun en el liuro de las coronicas de Castiella ys contenido. 
Porque aqui solamente de los reyes de Aragon y de Nauarra entendemos tractar, 
porque muytos tiempos fueron vnos segunt veredes, pàg. 19 

Varons prendet aquesta criatura et despullalde las vestiduras que aduze et leualdo 
rey, porque aquesti de cierto ys nuestro senyor, pàg. 33 

Porque bien sabedes vosotros que quando la Regna su madre murió asin por grant 
desastre, prenyada era, pàg. 33 



 Historia de la Corona de Aragón  
 conocida generalmente con el nombre de Crónica de San Juan de la Peña.  
1342 

 
Non tenían fridores ni calores porque yeran todos tiempos ossados, pàg. 34 

Et con grant victoria, loando Dios et sus sanctos, leuantó el campo porque fué 
preseruada la dita Ciudad del grant piriglio que estaua, pàg. 34 

Et por aquesto era amado de sus vassallos, porque assin como á compañero yua con 
ellos et se metía en ygual dellos en todos afferes darmas, pàg. 35 

Et porque resemblaua á su padre asin en andar de pié con los de pié, et á cauallo 
con los de cauallo, pàg. 37 

Fizo y ordenó los buenos fueros, porque entro á las oras todo lo que se facía en la 
tierra se iudgaua á arbitrio de los presidentes, pàg. 37 

Et conquirió, et por su muller señorió Castiella, et Leon entro Portogal, porque por 
sucesion fraternal le era prouenido, pàg. 38 

Con grant ajustamiento de moros et con el Cit Ruidiaz, por mala voluntad quel hauía 
et porque ayudaua á los nauarros, vino á correr et destruir la tierra de su tio, pàg. 47 

Lo primero, que hauía muerto á su padre el rey Don Remiro en Grados, porque 
ayudaua á su cormano Don Sancho, pàg. 49 

Lo segundo porque muerto su padre, el dito rey de Castiella auía tirado a Don 
Sancho rey de Nauarra gran partida de sus regnos et tierras, pàg. 49 

En el pueyo clamado de Sancho, quel dizen assi porque su padre Don Sancho allí 
attendó su huest et a sitió la dita ciudad de Huesca, pàg. 56 

Era ayrado del rey Don Alfonso de Castiella, porque prisó la jura el Cit, la cual 
ninguno de Castiella no ossó prender, pàg. 61 

Et porque las fortaleças de la tierra se tenían por Don Alfonso de Aragon, plegaron 
vno contra otro sus gentes et sus huestes por hauer batalla, pàg. 75 

Et non lo quisiesse aquell tirar por fuerça, pues de razon non podía, porque él 
parellado era ayudar et seruir como fillo á padre, pàg. 75 

La primera, que dudaban que Don Ramiro sabries regir el Regno, la seconda porque 
los nauarros se dupdauan del emperador, pàg. 81 

Con letras al su maestro, clamado Fforçado que era seydo, porque ys costumbre et 
regla de monges negros que á todo nouicio que era en la Orden dan vn monge de los 
ancianos, pàg. 85 

Que seria perdido el consello de los aragoneses, porque era Architofel, et tal era 
hauido su consello, pàg. 92 

Pora la qual redenpcion el abbat de Sant Saluador de Leyre vendié el trasoro de su 
monesterio, porque era grant su amigo, pàg. 93 

Fué tratado matrimonio con Don Ramon Berenguer comte de Barchinona, noble 
hombre en todos actos de cauallería, et regimientos de tierras et de gents, á la qual 
decían por bautismo Don Payronella, porque nasció en día de San Peyro, pàg. 94 

Dió á homenage al emperador de Castiella Don Alfonso, ys assaber: Çaragoça, 
Calatayud, Darocha, Taraçona, et sus pertinencias, porque la senyoriasse que 
nueuament yera adquirida de infieles, pàg. 97 
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Et quando la madre lo vidó, fue muyt pagada et alegre et conosció que era su fillo. 
Porque pellos hauía en lugars do homs nondan acostupnado de hauer et por aquesto 
fué nombrado Peloso, pàg. 101 

Empero non sabemos la razon porque se fizo, porque assi como lo trabamos assin en 
scripto lo significamos, pàg. 108 

Por aquesto era assi clamado porque era baron bueno, armado et muyt fuert et 
valient en armas, pàg. 110 

Assi como á vipas qui natalment quando naxen matan lurs madres. Et porque el dito 
P. Remon mató la su madastra Nadalmurs, por el qual pecado el dito P. Remon murió 
en España sins fillos, pàg. 114 

Era conte en Vrgel en Armegon Perigrí, et por tal fué assi clamado porque murió 
peregrino en la ciudat de Iherusalem, pàg. 114 

Huuo vn fillo que home lo clamaba Armengon de Gerb. Por aquesto fue assi 
nombrado porque basteció vn castiello que ys çerca Ballaguer clamado Gerb, pàg. 114 

Don Berenguer Ramon su hermano mouido de grant inquidad et inuidia, porque lur 
padre hauíale mas honrrado que a éll, pàg. 117 

Dizieron que aquel renunciamiento non vallía porque la gracia del priuilegio se 
estendia assi nobles como caualleros de las iglesias, pàg. 137 

Et por mérito de aquesta Reyna Dios le fizo muitas gracias, porque miraglos fizo 
Dios en su vida et depues su muert, pàg. 139 

Enviólo rogar que vinies en ayuda que hauía guerra con el Rey de Francia; et con 
arcebispo de Narbona Don Aznalt, porque emparaua algunos hereges, pàg. 143 

Por razon de dar ayuda tan solament á sus hermanas segunt que es de suso dito, et 
al Conte de Tolosa non porque darse aiuda á ningun infiell ó enemigo de la fé 
xpistiana, pàg. 145 

Et por aquesto fué clamado Venturoso, porque tantas conquistas et tan grandes et 
con tan pocas batallas, no fueron feitas depues que Jesu Christo, pàg. 145 

Et porque el dito Cardenal ordenó que fues procurador general en las ditas tierras 
Don Sancho [...] entro á tanto quel dito Infant fuesse en edat que por sí mismo pudiesse 
regir sus regnos, pàg. 147 

Et depues porque de tals donos de gracia tan marauellosament Dios le insignó quiso 
continuar su propósito de conquerir et subjugar regnos de tierra de moros, pàg. 153 

Porque vn dia á consello et deliberaçon de sus nobles vassallos con grant multitud 
de homes á cauallo et de pié vino á sitiar la ciudat de Murcia, pàg. 153 

Aquesti virtuoso Rey fué á Lyon del Royne do fizo reuerencia al Papa Gregori XII el 
qual era en el dito lugar porque la ora se tractaua et se ordenaua que los xpistianos 
fiziessen passatge contra moros en la Tierra Sancta, pàg. 155 

Señor Dios, tu me ensenya á fer la tuya voluntad porque tu Señor eres Dios mio, pàg. 
158 

Ayas amor et caridat á las tus gents, porque alli do es amor et caridat ys Dios 
verdaderament, pàg. 159 
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Porque fillo, te prego que en tí sean aquestas cosas, porque Dios sea con tí el qual 

fillo biuas perdurablement, pàg. 159 
En las tuyas manos comando mi spíritu porque tú Señor me has redimido qui eres 

Dios de verdat, pàg. 161 
Fizo grant duelo et non sin razon porque grant gent de moros vinieron en España 

quando sintieron aprohismar á la fin del dito glorioso Rey, pàg. 161 

Don Pedro el Grant, huuo asi nombre porque el emparó muyt grands afferes contra 
muytos reyes xpistianos , pàg. 162 

Se quirieron rendir al dito infant, porque el dito infant non Pedro queriendo dar 
reuerencia á su padre, non los quiso recibir , pàg. 163 

Queriendo resemblar á su padre, et siguiendo aquestos actos et las vegadas de su 
padre, porque el con la su estremidat de armas los ditos castiellos tollió á los moros, 
pàg. 166 

Le restituyó la dita Reyna et su fillo al dito rey Alfonso de Castiella porque non selo 
auía aducito por razon de retenérselas, pàg. 168 

Et fízoles fuert agra respuesta, porque se tornoron menos de recaudo al dito Rey en 
Berberia et recontoronle como les auía auillado el dito Padre Santo, pàg. 172 

Encara se tractauan muytos tractamientos contra el dito vencedor rey Don Pedro, 
porque el dito valoroso Rey queriendo él de toda Calabria arreditar, pàg. 175 

Et fueron por Nauarra, porque el Rey de Nauarra ayudaua al Rey de Francia, pàg. 
180 

Les tiró la capellina et todas las armas que tenía et feria á los que puyauan et non 
querian matarlo porquell capdiello mandaua que tan bueno et leal era que non muries, 
pàg. 181 

Et el Rey assi mismo hauía verguença porque no le hauía podido acorrer, pàg. 181 

Et fuesse para el Rey et auie grant alegría et plazer con él porque en todas manera 
pugnaua en su seruicio et honor, pàg. 184 

Tenía en fé por el dito rey Don Pedro deuies hauer vistas con él, porque el Rey de 
Francia fazía gran aparellamiento contra el dito rey Don Pedro, pàg. 184 

Con muita de gent de Torroella en la qual desconfita murió el dito Ponz Guillem et 
homes con él et matólo porque el dito Ponz Guillem dixo vn dia que con el su puño 
daría en las bariellas del dito Conte, pàg. 185 

Con él guerreó por el feu de Torrella porque el dito Conte destruyó et derrocó vna 
vegada la villa de Figueras, pàg. 186 

El dito Rey huuo á hir á Valencia porque los moros le treuallauan la tierra, pàg. 186 

Mas aqui non podieron entrar porque el dito lugar era bien establido, pàg. 190 

Rey frances nin las sus gents non podian mas çofrir que fincassen alli, porque de 
part alguna non les ossaua venir vianda alguna, pàg. 196 

Hauieron la dita ciudat dessemparar et endreçer aquella porque bien yera menester 
que toda era cremada et derrocada, pàg. 199 

Fué nombrado el Franco porque mas dió en su vida que Rey del mundo, pàg. 203 
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Don Alfonso tollió Mallorquas al rey Don Jayme su tío porque ayudaua al Rey de 
Francia contra su padre, pàg. 203 

Pero non vino á acabamiento, porque el rey Don Alfonso les atorgó por fuerça todo 
aquello, pàg. 204 

Agora entendedes porque es dito desheradado, pàg. 205 

Don Jayme de Sicilia nonbrado el Justiciero porque non plannia plazer justicia de sí 
mismo á otri, ni de part á part en Cataluña, pàg. 209 

Don Jayme prissó por muller Doña Blanca filla del dito rey Carlos, porque assi era 
empresso en los capitols de la paz de suso dita por millor aquella obseruar, pàg. 214 

Que non habies miedo de res, porque non yua por ocuparle su tierra, sinon por 
seruir lo que auía prometido, pàg. 211 

Que en ningun caso del mundo non quisies hauer batalla porque el faría por guisa 
que su Regno non hauría menoscabo por la su venida, pàg. 222 

Inhibiçion á todo home que si non fues natural en todas las galleras que alli eran 
perelladas las quales eran L. non entras, porque él todo solo con sus vassallos quería 
hauer batalla con su hermano, pàg. 222 

Et tantost respuso: «Leuatnos de aqui sino fernos he leuar por fuerça porque Señor, 
traydor nos hauedes estado, pàg. 

Et aquesto feito el alcayde fizo desparar muytas ballestas porqué se huuieron de alli 
partir; 224 

Cierto, el Rey de Aragon non se ys leuado lealment en aquestos afferes, porque si él 
quisies el Regno auria presso, pàg. 225 

Fizo su pirareyto sic et aparellamiento por complir los emprendimientos desuso 
ditos porquel dito rey Don Jayme con grant et marauellosa armada por mar et por 
tierra, sitió la dita ciudat, pàg. 227 

Los prometimientos quel dito Rey de Castiella le hauía feito; mas non lo han agora 
denueuo porque por priuilegio lo han antigament acostumbrado, pàg. 229 

Por costumbre lo han, en natura les es tornado, porque non sende podrían estar, 
pàg. 229 

Mas despues aquestos dos hermanos çagueros cambiaron lurs condados el vno al 
otro, porque el infant Don Pedro canuió el su condado Dampurias con el infant Don 
Remon Belenguer su hermano, pàg. 231 

Enuiaua compañia de cauallo et de pie en la Isla de Cerdeña se huuies de mudar en 
la su galera: et porque se cuitas con las gáleras et que en antes fues en la dita Isla; et 
assi fué feito, pàg. 235 

Et mientre que de la tutoría el dito Don Phelip vsaua, en la tierra suya se mouió 
grant discordia porque algunos no querian vbidir al tutor, pàg. 241 

Fué nombrado el Benigno porque fué el mas cortes de palaura, pàg. 243 
Despues que huuo recibida aquesta muller çaguera; non fizo afferes do cabo ni 

cominales porque cada vegada ho quayx, estuuo enfermo, pàg. 243 

 
 7 porque final 
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Començaron á fer grandes fortalezas de castiellos, de muros, de valle porque se 

pudiessen defender de los enemigos de la fe xpistiana, pàg. 19 
Metiéronle sobrenombre Ariesta, porque assin como la ariesta aplegada cerca el 

fuego, en vn moment quema, pàg. 27 
Tenies sus cauallos en las cambras ó palacios do lurs mullers estauan, et aquesto 

porque mas prestament et enants los pudiessen auer et de aquellos seruir, pàg. 39 
Todo quanto podía auer en qualquier manera todo lo daua, en tanto que obligó et 

metió peñoras, castiellos, villas et rendas suyas, porque pudies complir lo que hauía en 
coraçon et en volalutad, pàg. 135 

Al tu exalçamiento ayas mercé dellos quando los será menester, porque ellos te 
amen, pàg. 159 

Díxole que agora que no dupdas del Rey de Castiella, aquesta le dezia porque no 
tomas desplazer, pàg. 182 

Mas yo como vassallo et natal suyo prometie aquesto, porque non perdiesse el 
Regno, pàg. 183 

Et fué fama en la huest quel Rey de Aragon era muerto en la batalla de suso dita, 
porqué las gents de la stablida de Girona huuieron grant miedo, pàg. 194 

 

 20  Por tal como: (mostra) 
Et á Gallicia puso nombre por tal como la pobló de las gentes que aduzía de 

Gallacia, pàg. 10 

Aquí femos fin et término á los Reyes de Aragon, et por tal como el dito Regno en 
defallimiento de heredero masculino prouino á Conte de Barchinona por ajustamiento 
matrimonial, pàg. 98 

Depues á cabo de vn tiempo liurólos de la prision et rendió el dito condado de 
gracia, por tal como el Comte le fizo lo que fer deuía, pàg. 168 

 30  Por tal que: (mostra) 
Que podamos mellor tratar é mas verdaderament é breu, por tal que sia mas 

plazient de leyr, pàg. 12 
Fiso enderrocar todas las fuerças de las ciudades et lugares de su Regno por tal que 

las sus gentes no pudiessen rebellar contra éll, pàg. 17 
Estuuo reseruado VI. meses et XV dias por tal que non yssen las gentes dalli por 

fazer honra al cuerpo, pàg. 55 

Et depues los prelados nobles et caualleros et gents populars del vn Regno et del 
otro, por tal que, paz et concordia fues entrellos, pàg. 87 

Et fué concordado entre ellos que por tal que la tierra sobredita de nueuo adquirida 
por Don Alfonso rey de Aragon, non se perdies, que fues liurada al Emperador, pàg. 93 

Hauía de subjugar la nascion morisma et aduzir la tierra á la fe xpistiana, por tal 
que fues mantenido et loado el nombre de Dios, pàg. 151 

Hauía de subjugar la nascion morisma et aduzir la tierra á la fe xpistiana, por tal 
que fues mantenido et loado el nombre de Dios, pàg. 152 
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Era encartado de su tierra, la isla de Mallorquas en toda su vida, por tal que pudies 
viuir con honor, pàg. 155 

Depues de la muert de aquesti Rey et antes por vn año, por tal que la su fin se 
acostaua toda España, fizo grant duelo, pàg. 161 

 
Diccionari de Cantalausa (Occità general) 

Entà adv. entrò / entrò a / fins / fins a ; devèrs ; a cò de. 
Entà Albi entrò a Albi / fins a Albi. v. entrò a, p. 21. 
Entà a deman entrò a deman / fins a deman. 
Entà a las nòu oras devèrs las nòu oras. 
Me cal anar entà lo fabre (a cò del fabre) 
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Gestas del Rey don Jayme de Aragon, EDACAR (Edizions Dichitals de 
l’Academia de l’Aragonés), presentació de Francho Rodés i cura de Johan 

Ferrandez d’Heredia, Numero 2, Chunio de 2008. 
 

Ocurrències estudiades: 

150 por + infinitiu:  15 para i 113 pora: 
por + infinitiu causal: 1 introduint un circumstancial de temps: 54 
por + infinitiu impulsivofinal: 102 introduint un circumstancial de lloc: 4 
por + infinitiu de destinació: 45 introduint un benefactiu:  19 
por + infinitiu d’acció no feta: 2 introduint un complement nominal de destinació:  19 
  introduint un infinitiu de destinació: 31 
por amb altres valors: 1.195 introduint un infinitiu impulsivofinal: 1 

498 porque (403 porque i 95 por que, tot i 
que l’ús d’una forma o l’altra sembla aleatori): Altres 

 

porque interrogatiu directe: 4 para que final o variants: 0 
porque interrogatiu indirecte: 13 enta, amb sentit de ‘cap a’, ‘en dirección a’, ‘envers a’. 54 
porque relatiu A.N.: 6 Por tal que 52 
porque relatiu A.O.: 38   
porque causal: 411   
porque final: 26   

 
147  por + infinitiu: 
 1  por + infinitiu causal: 

Non era su voluntat de levantar el sitio de alli entro que la huviesse presa, et que ya 
a el conviniesse fazer por aquesta razon grandes espensas; semblantment costarie al 
alcayde, al qual convendrie fazer grandes missiones por querer retener aquel lugar, 
assi que serie danyo al uno et al otro, el qual podrie escusar el alcayde, si quisiesse, 
por amor del rey, pàg. 127 
 
 102  por + infinitiu impulsivofinal: 

Assi como el padre, el qual treballo mucho por aver la senyoria de Monpesler, pàg. 
12 

Et la reyna donya Maria fue a la cort por defender su razon, pàg. 12 
El qual compte, por aver mayor amistat con el rey, demando-Ie el infant, pàg. 13, 
En Guillem de Moncada querie entrar en Rossellon por dampnificar a don Nunyo, 

pàg. 18 
Et por esto somos venidos aqui por obedecer-vos como a senyor, pàg. 19 
Et don Pero Aunes respuso que a el costava mucho el aparellamiento que el et su 

hermano avien fecho por fazer aquella entrada, pàg. 22 
Et el rey fue por cobrar-los, et trobo que se eran recullidos dentro, pàg. 23 
Et los de çaragoça et los de Huesca, vinien por acorrer a las Cellas, et que eran ya 

en derecho de Villiella, pàg. 24 
Et al tercer dia tornaron devant del rey por fazer-Ie la respuesta, 29 
Et yva sobre moros por convertir-los a la fe o destroyr-Ios, pàg. 32 
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Fuessen riba mar entro a Mallorcas, por cercar lugar mas convinient do el estol 
pudiesse ribar, pàg. 33 

Et las galeras, laora, cessaron de remar por assegurar- los, pàg. 33 
Et los moros ivan por tierra a cavallo et a piet. guardando do yrie el estol a tomar 

tierra por vedar-ge-Ies, pàg. 33 
Et cuytose por aturar los peones que eran bien v mil hombres, pàg. 36 
Et el rey era-se aturado por fazer sallir las otras gentes, pàg. 36 
Todos somos aqui venidos por servir a Dios et a nuestro senyor el rey, pàg. 41 
Por que el era passado por servir a Dios et conquerir la ysla, pàg. 42 
Et quando los cavalleros armados fueron dentro, quisieron ferir en ellos por esviar 

los mas la multitut de las lanças que los moros pararon, pàg. 45 
Et por tirar-les de aquel proposito, dizie que el avie recelo, que ellos se tardarien 

tanta que los moros se fortificarien, pàg. 46 
Dexo la reguarda a en Guillem de Moncada, et el fue por fazer aturar los peones, 

pàg. 48 
Et el non les oso seguir por no desemparar la companya que era con el, pàg. 48 
Sallien de las cuevas et de las barracas por defender-se et pelear con los xristianos, 

pàg. 51 
El infant respuso que era venido por passar a Mallorcas, pàg. 54 
Conquirio todos los moros qui eran alçados en las montanyas por cativos et por 

fazer-ne a su voluntat, pàg. 58 
Fizo fazer un trabuch et un otro engenyo por levar a Yviça, pàg. 58 
Han treballado todo tiempo por conquerir-lo et no lo han podido aver, pàg. 59 
Don Blasco vinie con su cinqueno a cavallo et con algunos escuderos a piet por 

entrar en el castiello, pàg. 62 
Don Blasco vinie por entrar en el castiello, pàg. 62 
Fueron davant los dos reyes por dezir lo que avien pensado sobre aquellos afferes, 

pàg. 66 
Et quisieron-Io tornar a çaga por adobar-lo do non lo pudiessen ferir, pàg. 71 
Nosotros somos aqui venidos por servir a Dios et a vos, pàg. 73 
Ante se quieren yr por recullir sus miesses et sus panes, pàg. 73 
Apres del primer suenyo, sallieron los moros por meter fuego a las cledas, pàg. 75 
Los otros puyaron a los muros con ballestas de dos piedes por ayudar et defender 

aquellos, pàg. 75 
Et sallieron con fuego por cremar las cledas, pàg. 76 

El rey fizo sonar las trompas segunt era ordenado, por dar senyal a los de la hues, pàg. 
77 

Et yva soven ad Almaçora por sacar cativos de los moros, pàg. 80 
Yo so aqui por servir a Dios et a vos, pàg. 83 
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Todos quantos partien de alli por fazer mal a moros, tornavan con ganancia, pàg. 85 
Et el rey ymagino aquella noche que otro dia de manyana deviesse partir el mismo 

por meter-hi remedio, pàg. 86 
Partieron de continent de Teruel LXX o LXXX de cavallo, por socorrer a los del 

Puyg, pàg. 87 
Otros ricos hombres qui se’n tornavan en Aragon, fue a Segorbe por recebir los 

cavallos, pàg. 88 
Era venido todo solo del Puyg en una barca por dezir-Ie como al Puyg avien, pàg. 

88 
Envio a don Martin Perez, qui despues fue Justicia de Aragon, et un otro con el al 

Puyg por saber nuevas et como estavan, pàg. 89 
Et los otros se tiraron enta la mar por recullír-se en una barca en que se yva don 

Guillem 
Et estando assi todos en una mota, los otros se giraron dos vegadas por acometer-

Ios et ferir en ellos, pàg. 90 
Et el partio-se de continent et fue-sse al Puyg por conortar aquellos que hi eran, pàg. 

91 
El rey se quiso partir de alli por proveyr en los otros afferes, segunt era necessario, 

pàg. 93 
Partir-se del Puyg la mayor partida, et yr-se cada uno a sus casas por fazer sus 

afferes, pàg. 93 
Et el plego a Burriana por veyer la reyna, pàg. 95 
Con el, que el rey dasse sendos cavallos, porque los que tenien avien comido, por 

defender aquel castiello, pàg. 97 
Et envio de continent a Burriana por panyos por vestir aquellos del castiello, pàg. 97 
Esperava alli por fablar con los de Uxon, pàg. 97 
Andavan algareando entre el estol et la ciudat por robar alguna cosa si pudiessen, 

pàg. 98 
Las gentes se son ydas alla por tomar ostales et posadas, pàg. 99 
Et fueron a echar los xristianos bien V cientos fallas dentro en el vallado, por dar a 

entender a los moros que los preciavan poco, pàg. 100 
Et sallieron en tierra por combati-lla, pàg. 100 
Giro la cara enta la ciudat por veyer los moros qui eran, pàg. 101 
Que el ge lo enviaria por fablar algunas cosas, pàg. 102 
El rey fizo aturar por un anyo consigo a todos los que avia heredado en Valencia, 

por deffender et guardar la tierra, pàg. 108 
El rey acordo de yr a Montpesler, por demandar-les ayuda, pàg. 109 
Vienen a proferir-se a vos por complir todos vuestros mandamientos, pàg. 111 
Et el rey lo asseguro por saber la verdat del fecho, pàg. 112 
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Que el era venido por far su servicio, pàg. 118 
Et el rey dissimulo la cosa por dar a entender a los moros que el preciava muyt poco 

todo aquello, pàg. 119 
Et el rey, por provar aquella barateria, mando fazer crida por toda la huest, pàg. 

123 
Que todos los otros qui viniessen por fazer tales tractos, pàg. 123 
Et por saber la verdat, el mismo fue a Enguera, pàg. 124 
El infant fue a la huest del rey por veyer la reyna, pàg. 124 
Era venida allí por meter paz et concordia entre el rey et su yerno, pàg. 125 
Non vos lo osamos dezir, por no fazer-vos desplazer, pàg. 129 
Dixeron solament que eran venidos por veyer-Io, pàg. 130 
III mil xristianos qui eran venidos contra ellos por dampnificar-Ios, pàg. 133 
Sallieron contra el rey por decebir-Io, pàg. 135 
Avie preso XVII xristianos que el rey avie enviados por stabilir una torre, pàg. 135 
Qui tasta el vino ante que lo adague por veyer si es fuert o si es adaguado, pàg. 137 
Que nos no y somos por tierra cremar, mas por defender-Ia et por heredar-vos; et ya 

que vos avemos heredados, pàg. 141 
Que nos no y somos por tierra cremar, mas por defender-Ia et por heredar-vos; et ya 

que vos avemos heredados, pàg. 141 
Et assi partieron-se por aver lur acuerdo, pàg. 141 
Envio a Tortosa por una bricola que hi avie fecha fazer por quebrar la de dentro, 

pàg. 145 
Cada uno querie yr a su hostal por recullir lo suyo, pàg. 145 
El rey se partio d’Aragon por yr en ayuda del rey de Castiella, pàg. 146 
Es nuestra intencion de entrar en Castiella por el servicio de Dios et por ayudar al 

rey, pàg. 148 
Que el vinie al rey por fazer todo quanto le comendasse, pàg. 151 
Envio de continent a en Guillem de Rocafuel con V otros que fuessen por talayar et 

veyer si los moros vinien, pàg. 152 
Ellos vinien por dar batalla si los moros huviessen aturado, pàg. 154 
Los tomava por fazer-ne a su voluntat, et non en otra manera, pàg. 163 
Fue aparellado en Barcelona por fazer su viage, pàg. 168 
Et torno-sse’nde a Barcelona por fazer su passage, pàg. 168 
Fue a Mallorcas solament con una galera et una sagetia, por demandar que le 

fiziessen ayuda pora su passage, et por veyer si hi avie naves, pàg. 168 
Fue a Mallorcas solament con una galera et una sagetia, por demandar que le 

fiziessen ayuda pora su passage, et por veyer si hi avie naves, pàg. 168 
Et que ya otra vegada se avie aparellado por passar, pàg. 169 
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Las gentes avrien mucho que fablar si el non tornava en la mar por fazer su viage, 
pàg. 170 

Todos hi somos por fazer et seguir vuestra voluntat et non otra cosa, pàg. 170 
Se partia de Valencia por yr enta aquel castiello, pàg. 171 
Et el envio Xl hombres a cavallo por establir la villa de Alcoy, pàg. 171 
Vinieron entro a CCL cavalleros de aquellos ginetes por combatir Alcoy, pàg. 171 
Todos aquellos de cavallo et de piet qui eran alli con el, por sallir al encuentro a los 

ginetes, pàg. 172 
Et el, por complazer-Ios, huvo-se de tornar en Xativa, pàg. 172 
Fue-sse ad Algezira por fazer fornimiento de viandas pora el infant et sus 

companyas, pàg. 172 
Et apres el infant, por complir los mandamientos suyos, el con todos los ricos 

hombres et cavalleros, con grandes ploros et lagrimas, agraciaron-se del rey et 
tomaron comiat d’el et tornaron-sse a Xativa por establir la frontera, pàg. 174 

Et apres el infant, por complir los mandamientos suyos, el con todos los ricos 
hombres et cavalleros, con grandes ploros et lagrimas, agraciaron-se del rey et 
tomaron comiat d’el et tornaron-sse a Xativa por establir la frontera, pàg. 174 
 
 45  por + infinitiu destinació: 

Vidiendo que ningun otro non se fazie adelant por tomar aquel portiello ni entrar el 
castiello, pàg. 15 

Los de dentro huvieron aparelladas grant copia de fallas por dar fuego, pàg. 16 
Et la reyna, que huyo los hombres armados defuera, et aquellos qui entrados dentro 

en el palacio por yazer delant del rey, començo fuertment a plorar, pàg. 20 
Laora el rey descavalgo et puso-Ie los braços de suso [amunt] por guardar-lo, que 

los otros no lo matassen, pàg. 23 
Como el rey don Jayme passo por fazer la conquista de Mallorquas et de las otras 

islas, pàg. 31 
Fuesse primera et guiasse el estol et levasse una grant lanterna por fazer faraon, 

pàg. 32 
Que enviasse hombre a piet por guaytar et escuchar defuera, pàg. 35 
Que pues una vegada fuesse movido de yr adelant por combatir et entrar la ciudat, 

que girasse la cara, pàg. 43 
Dixo que el yrie en Aragon et tornarie con el cavalleros, et que el rey le dasse C mil 

sueldos por soldadar-ne e, et los i durie, pàg. 47 
Et contecio assi que, a la ora de la media noche, que levavan ya las ancoras por 

partir, pàg. 54 
Aquesti es comienço et entrada por conquerir el regno de Valencia, pàg. 61 
Asi que no solament los nuestros, mas ahun los estranyos, se aplegaran a nos por 

ganar, pàg. 67 
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Et otro dia de manyana, puyo veyer don Sancho, diziendo como era venido por 
veyer-Io, pàg. 68 

Et quando los moros sintieron los cavalleros armados entre las tiendas, non osaron 
exir por contrastar a los taladores, et los xristianos talaron a lur guisa, pàg. 69 

Los quales avien menester por apparellar lures cosas, pàg. 77 
Que nos ne podamos esleyer e de aquellos que mas querremos, por quitar las 

espensas que nos faremos en prender la torre, pàg. 83 
Et no y avie dentro sino LX moros por defender la torre, pàg. 84 
Fizo demandar el rey a los cativos si los moros eran ayuntados por venir al Puyg 

como se dizia, pàg. 90 
Et respuso el rey que no era talla costumbre de los hombres d’armas, car por 

reposar perdrie hombre mucho a las vegadas, pàg. 91 
Et sabiendo aquello dos freyres predicadores que hi avie por predicar-les et darIes 

penitencia, dixieron-Io al rey, pàg. 93 
Envio dos ricos hombres suyos, don Ximen d’Urrea et don Pero Ferrandez, por 

combatir a Cilla, pàg. 100 
Que moviessen grandes cridos et rumor, por dar a entender a los moros que los de la 

huest preciavan muyt poco lur ufana et algazara, pàg. 100 
Fue ferido de un viraton por la testa, por guardar sus gentes que non prisiessen 

danyo, pàg. 101 
No sabiendo la costumbre de los moros, le fuyen por tirar-los enta la ciudat, pàg. 

101 
Le tenie grant tuerto, primerament, porque quando el passo por conquerir 

Mallorcas, que el le avie corrido su tierra et era plegado entro a Tortosa et Amposta, 
pàg. 104 

Avien menester X dias por adereçar lures cosas, pàg. 105 
Lo suplicavan, que el ge les otorgava por fazer-Ies-ne plazer, pàg. 109 
Que dentro en un mes fuessen tornados por fazer derecho devant d’el, pàg. 112 
Con aquel mismo burçon que ellos avien fecho fazer por derrocar las casas de don 

Abraam, pàg. 112 
Ymagino en su coraçon que non tan solament devie el yr sobre Xativa por recobrar 

don Pedro de Alcala et los otros cavalleros, mas ahun por aver et conquistar el 
castiello de Xativa, pàg. 117 

Ymagino en su coraçon que non tan solament devie el yr sobre Xativa por recobrar 
don Pedro de Alcala et los otros cavalleros, mas ahun por aver et conquistar el 
castiello de Xativa, pàg. 117 

No huviessen departimiento por conoscer qual part ha derecho o a tuerto, pàg. 122 
El rey sintio que aquella tienda se fazie fraudolosament, et por aver occasion de 

fazer sus patios, pàg. 123 
No nos osa pregar que le ayudemos, et faze-Io por provar a ella, pàg. 137 
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Les mostramos aquesti buen proposito, que nos avemos por servir a Dios et ayudar 
al rey, pàg. 140 

Por tres razones: la primera, por servir a Dios; la llª, por salvar Espanya, pàg. 141 
Por tres razones: la primera, por servir a Dios; la llª, por salvar Espanya, pàg. 141 
Aquella empresa que el querie fazer en ayuda del rey de Castiella, et por conquerir 

et recobrar la tierra que se era levantada, pàg. 147 
Que metiessen sus talayas en lugares apartados por veyer si vendrien o non, pàg. 

152 
Les darie bastimento de viandas pora X dias: los IIII por yr, et los IIII por tornar, et 

los II por estar alla, pàg. 160 
Les darie bastimento de viandas pora X dias: los IIII por yr, et los IIII por tornar, et 

los II por estar alla, pàg. 160 
Les darie bastimento de viandas pora X dias: los IIII por yr, et los IIII por tornar, et 

los II por estar alla, pàg. 160 
Mas valie perdonar a uno solo por saber la verdat de los otros, pàg. 164 
Nunca avien enviado mensageros a ningun rey de xristianos, por aver su amistança 

et amor sinon a el tan solament, pàg. 166 
Era de aquel consello que el deviesse tornar en la mar por fazer aquel viage, pàg. 

170 
 
 2  por + infinitiu d’acció no feta: 

Fizo fazer XII candelas, todas de una faycion et de un peso et grandeza, et fizo meter 
en cascuna el nombre de un apostol: fizo-Ias encender todas ensemble, prometiendo a 
Dios que aquella que mas duraria, que aquel nombre avrie. Et duro mas por cremar 
que las otras la de sant Jayme, pàg. 13 

Que conquiriesse todo lo otro que restava por conquerir del regno, pàg. 120 
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 15  para [pora] i 112 pora: 
 54  introduint un circumstancial de temps:  

Como el infant mando sus huestes pora el tiempo de la primavera, pàg. 16 
El infant mando sus huestes pora el tiempo de la primavera adelant, pàg. 16 
Los de dentro non avien viandas pora III dias, pàg. 18 
Se maravellava mucho como el era a su onta et deservicio, pàg. et que de laora 

avant el se partie de su amor pora mientre bivies, pàg. 20 
Que por una trapa que avie en casa el devallarie la reyna, et que pora quando 

aquello se deviesse fazer, pàg. 20 
Envio mandar a todos los ricos hombres por las honores o cavallerias que tenien 

d’el, que pora un dia cierto fuessen ayuntados con el en Teruel, pàg. 21 
Et presto al rey todo quanto avie menester para provision de III semanas, pàg. 21 
Huvo-se a espender las provisiones que avie fechas aparellar pora la entrada contra 

los moros, pàg. 21 
Que hi avie muchas viandas et eran fornidos muyt bien para un anyo, pàg. 23 
Et assignaron un dia cierto, pora mediante el mes de mayo, que fuessen todos 

ayuntados, pàg. 31 
Et sobre aquesto enprendieron que dentro III semanas, pora un cierto dia, don 

Sancho fiziesse aplegar todos los nobles, pàg. 65 
Et para al dia assignado, don Jayme partio de Taraçona con los suyos, pàg. 65 
Et asignaron ora pora otro dia de manyana, pàg. 66 
Et hordenaron entre si que el rey don Jayme huviesse aparellados pora la fiesta de 

pascua mil cavalleros, pàg. 67 
Et contecio assi que, pora la fiesta de pascua, que el devie tornar a Navarra, segunt 

que era hordenado, non lo pudo fazer, pàg. 68 
Non era venído pora el dia que avien empreso, pàg. 68 
Asigno cierto dia a los ricos hombres, para la entrada de mayo, que fuessen con el 

en Teruel, pàg. 69 
Et pora aquella noche don Pero Cornell fue alla et se metio en celada con sus 

cavalleros, pàg. 80 
Et sabet, senyor, que en toda la huest no ha viandas pora V dias, pàg. 81 
Todas las provisiones que eran necessarias pora VIII dias, pàg. 83 
Que el lo fornirie de viandas pora un anyo, pàg. 84 
Et acordaron allí que el rey fizies aparellar sus huestes pora la primavera, pàg. 85 
Si el Pug se desemparava, perdrien Valencia pora siempre, pàg. 861 

                                                 
1  Malgrat això, en altres passatges, també hi hem trobat 2 por siempre que semblen tenir el mateix sentit: 

Et que fincassen por siempre dius su senyoria et de los suyos, pàg. 129 
Dariemos tal escarmiento que por siempre serie en exiemplo a los otros,, pàg. 143 
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Fizo cargar las azemblas et enviolas a la huest, que avien pro pora XV dias, pàg. 86 
Et envio-les pro carnage pora un mes, pàg. 86 
Avie-hi provision pora dos meses, pàg. 86 
Et mando alli el rey que todos fuessen apparellados pora el pascor, et se fuessen 

pora el do quiere que el fuesse, pàg. 93 
Prego-les que le assignassen un cierto tiempo o dia para quando podrien render la 

villa, pàg. 95 
Mas que pora el primer dia, assaz cumplie que se fuessen atendados tan cerca de la 

ciudat, pàg. 99 
Et apres dixo el rey que pora qual dia podrien sallir de la ciudat, pàg. 105 
Et dixo el rey que si non le querie render laora, que tomasse un cierto tiempo pora 

quando lo rendrie, pàg. 114 
Pues el rey fue en Xativa pora el dia assignado, pàg. 128 
Et pora la pascua qui vinie, que la tregua serie complida; que el se trobarie sin 

provisiones ningunas, pàg. 134 
Que sin fabla o escusacion alguna fuessen con el pora el dia de pascua florida, pàg. 

134 
Como oganyo te gano tregua del rey de Aragon, que te la gane pora esti otro anyo 

que viene, pàg. 134 
Que pora un dia cierto que se levantassen todos contra los xristianos et se 

combatiessen con ellos, pàg. 136 
Diziendo que mal guardavan los casos que podrien avenir pora avant, pàg. 138 
El rey entendio que ellos se querien ajustar pora un dia cierto en Almunient, pàg. 

144 
Et para un dia cierto fuessen ayuntados en Monçon, pàg. 134 
Que pora un cierto dia fuessen con el en Valencia con todo lur poder, pàg. 146 
Que trobassen pan, que sacado lo que avrien menester aquellos que lo tuviessen 

pora un anyo a su casa, pàg. 147 
Dixieron que pora el dia que el yrie a ellos et que le darien la torre clamada de 

Calahorra, pàg. 150 
Et farien lures convinencias et encartamientos con el, et que pora quando por alli, 

pàg. 150 
Que todo hombre levas provision pora un dia, pàg. 151 
Non avian viandas en la huest sino pora aquel dia, pàg. 154 
Partio de alli el rey, et pora el dia que era asignado fue-sse a veyer con el rey de 

Castiella, pàg. 155 
Que los de la ciudat ge les tendrien a mal, et que’nde podrien aver reprehension, 

mas que pora al dia asignado tornarien a el et ellos comerien con el, pàg. 156 
Et dixo el rey que acordassen pora un cierto dia que ellos huviessen escombrada la 

otra partida, pàg. 157 
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Et pora el quarto dia el rey fizo aparellar L cavalleros, pàg. 157 
Que el les darie bastimento de viandas pora X dias, pàg. 160 
El fazie meter viandas pora III semanas, pàg. 161 
Pregando-Io carament que pora el dia de Nadal le plaziesse seyer en Toledo a la 

missa que el devie celebrar, pàg. 165 
Et pora el primer dia de agosto, el fue tornado en Barcelona, pàg. 168 
Et ellos se retuvieron acuerdo et deliberacion pora otra dia de manyana, pàg. 170 
 

 4 introduint un circumstancial de lloc: 
Et ymagino de fazer-Io et reparar-lo otra vegada, et mando fazer en Teruel 

secretament, que hombre del mundo no sabie res pora do se fazie, XX pares de tapiales, 
pàg. 85 

Demandaron al rey pora do los levava, pàg. 85 
Et partio de Burriaria et fue-sse pora Tortosa, pàg. 86 
Don Jayme se yva pora Toledo, pàg. 165 

 
  19 introduint un benefactiu: 

Que el le dasse part de la conquista pora aquellos que yrien con el, pàg. 30 
Que vos querades esti castiello pora nos, pàg. 62, 
Queremos mas el regno para vos que pora el nin pora otro hombre del mundo, pàg. 

64 
Queremos mas el regno pora vos que para el nin pora otro hombre del mundo, pàg. 

64 
Queremos mas el regno pora vos que pora el nin pora otro hombre del mundo, pàg. 

64 
Mas si a vos avemos por ayudador, bien somos pora ellos con la ayuda de Dios, pàg. 

66 
Dixo don Pero Cornel que si el dava una cosa convinent pora el et a los cavalleros, 

que fincarien con el, pàg. 78 
Que el rey les dasse todo lo que les fazie menester pora ellos et lures companyas, 

pàg. 78 
Tan poco el non tenie en el Pug pora los qui eran con el nin se’nde era provehido en 

esperança suya, pàg. 86 
Et mando alli el rey que todos fuessen apparellados pora el pascor, et se fuessen 

pora el do quiere que el fuesse, pàg. 93 
Sabie bien que los ricos hombres querien mas para si que pora el, et que algunas 

vegadas avien tentado de fazer cosas que fer non devien, pàg. 102 
Sabie bien que los ricos hombres querien mas pora si que pora el, et que algunas 

vegadas avien tentado de fazer cosas que fer non devien, pàg. 102 
Que ya sea ellos fuessen buenos hombres et savios en derecho, que no era pora ellos 

de fazer tan grant particion, pàg. 107 
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Querien fazer una tienda pora el infant don Alfonsso, pàg. 123 
Et fizo alli bastir unas casas pora el, pàg. 129 
El les jurava que los retendrie para si, pàg. 148 
Assi como ellos querien el millor lugar pora ellos, que assi lo querie el pora los 

xristianos, pàg. 159 
Assi como ellos querien el millor lugar pora ellos, que assi lo querie el pora los 

xristianos, pàg. 159 
Fazer fornimiento de viandas pora el infant et sus companyas, pàg. 172 

 
 19  introduint un complement nominal de destinació: 

Que avedes menester grant consello leal et verdadera pora tan grandes cosas, pàg. 
29 

Et apres aparellaron-se todos pora la batalla et huvieron la delantera, pàg. 35 
Ellos ivan en sus cavallos, et a piet quando era menester, por fusta et por piedras 

pora los engenyos, et si el rey n’i mandava yr L, ivan-ne C, pàg. 38 
Que fuessen a conquerir los moros qui eran en las montanyas et que retuviessen todo 

el aver pora las galeras, pàg. 46 
Et dentro IIl dias, seremos aqui tornado con viandas pora la huest et con un engenyo 

pora combatir la torre, pàg. 83 
Solament lo que avie menester pora provision de toda la villa, pàg. 86 
Prometio-Ies entre ovellas et cabras mil cabeças, et cinquanta vacas et dos 

cavalgaduras, et de vestir pora XX personas, pàg. 98 
Se trobava todo quanto avie hombre menester, assi pora enfermos como pora los 

sanos, pàg. 101 
Se trobava todo quanto avie hombre menester, assi pora enfermos como pora los 

sanos, pàg. 101 
Non avien viandas pora tantas gentes como eran dentro en la ciudat, pàg. 102 
Que le plazie mucho que la cosa fuesse secreta, que assi era millor para cada una de 

las partes, pàg. 104 
Que les sea assignado un dia cierto pora el qual sean aparellados de sallir del 

regno, pàg. 131 
Avras complimiento pora todas tus companyas de quanta avras menester, pàg. 134 
Nos non queremos ren sino pora honrra et bien nuestro et de vosotros, pàg. 141 
El dixo que avie menester provision et viandas pora la huest, pàg. 147 
Que necessario era que los xristianos tuviessen una de aquellas pora su eglesia, pàg. 

158 
Bastar-les devie que ellos avien X mezquitas otras, et assi que dexassen aquella pora 

los xristianos, pàg. 158 
La villa que el avia presa pora los xristianos, pàg. 158 
Que le fiziessen ayuda pora su passage, pàg. 168 
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 31 introduint un infinitiu de destinació: 

Do podamos aver monedas et las cosas necessarias pora esta complir, pàg. 29 
Si Dios me vala, vos venides bien aparellado para fazer tal passage, pàg. 54 
Et aquel es mellor lugar que yo sepa para començar a entrar en el regno de 

Valencia, pàg. 59 
Empero que laora era tardi pora saber su voluntat, pàg. 64 
Pues otro dia de manyana todos fueron aparellados pora combatir, pàg. 77 
Una percha que los moros avien tallado pora fazer una algarrada, pàg. 81 
Nin vos avedes piqueros en toda la huest, nin ahun en Burriana, que pudiessen 

bastar a los engenyos de piedras pora tirar, pàg. 82 
La mayor partida metieron dubdo de do avrien piedras pora tirar con los engenyos, 

pàg. 81 
Et dentro IIl dias, seremos aqui tornado con viandas pora la huest et con un engenyo 

pora combatir la torre, pàg. 83 
Et suplico al rey que le dasse aquellos LX moros de Museros pora quitar su nieto, 

pàg. 84 
Ymagino que en aquellas fustas devie aver provissiones et vitualias pora levar en 

Mallorcas, pàg. 86 
Que, dentro III dias, le huviessen apparelladas mil azemblas pora levar viandas et 

provisiones al Puyg, pàg. 87 
Et prego a don Ferrando Diaz que le prestasse pan pora cargar aquellas dos mil 

azemblas, pàg. 88 
Que por el pascor fuessen apparellados con lures armas pora yr con las huestes 

sobre Valencia, pàg. 91 
Et que el nin los otros non eran pora sostenir-lo, pàg. 92 

Que les farie cumplimiento de las ropas pora vestir et de todo lo que les avie 
promeso, pàg. 96 

Serien mas alegres et de millor disposicion apres de comer pora fablar con ellos, 
pàg. 97 

Que se aparellassen pora recebir de manyana a Rayz, nieto del rey de Valencia, pàg. 
103 

Et aquel era pora derrocar las casas de don Abraam, pàg. 110 
El avie ymaginado lugar en un cabeço que serie bueno pora fazer bastida, pàg. 117 
Et demientre ellos se aparellavan para fazer bastida, pàg. 118 
Otras ayudas grandes et muchas podie aver del rey pora fazer su honrra, pàg. 125 
Les dava un mes de espacio, dentro el qual fuessen todos aparellados pora sallir de 

la tierra con todo lo suyo, pàg. 132 
Et fizo-Ies comandamiento que fuessen aparellados de continent pora seguir-lo a 

desasitiar Penya Cadell, pàg. 133 
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Dezir-Ies-hemos delibradament que nos fagan ayuda pora cumplir aquesto, pàg. 137 
Et el rey fue muyt pagado de lur respuesta, et partio-sse de continent pora yr en 

Aragon, pàg. 139 
Avien passados con II mil azemblas cargadas de viandas pora meter en Murcia, pàg. 

151 
Aquel era el millor lugar que ellos avien pora fazer su oracion, pàg. 159 
Diziendo que le fiziessen ayuda pora yr contra don Ferriz, pàg. 161 
Avien requerido diverssas vegadas al rey que les prestasse sobre las rendas del 

condado pora pagar los deudos, pàg. 165 
Et el rey, a requesta d’ellos, avie-les prestado sobre el condado para pagar todo lo 

que el compte avie mandado en su testament, pàg. 165 
 
 1  introduint un infinitiu impulsivofinal: 

Don Nunyo començo de armar una nau et dos galeras pora entrar en curso enta las 
partes de Berberia, pàg. 47 
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 54 enta, amb sentit de ‘cap a’, ‘en dirección a’, ‘vers a’. 
 

De les 54 ocurrències de enta, totes les quals tenen sentit direccional (cap a, envers 
a), n’hi 38 que apunten a un lloc i 16 en què el punt d’arribada és una persona: 

Dixo el rey a don Nunyo que era bueno que devallassen enta la ciudat, pàg. 37 

Fizo senyal a los xristianos que fuessen enta el, pàg. 33 

D’aquestes darreres n’hi ha unes poques que admetrien perfectament la preposició 
para, sense que el sentit canvies gaire, malgrat que ja no seria ben bé el mateix: 

Et el rey los regracio mucho de lur venida et de la buena voluntat et affeccion que 
mostravan enta el, pàg. 111 

A los quales el avie en voluntat de fazer bien et mercet, et que enta el et sus parientes 
farie por tal manera que podrien bevir por todo tiempo ricos et honrrados, pàg. 114 

Que les demandasse que serie aquello que el alcayde querie fazer enta el rey, pàg. 120 
Et quando las gentes oyran dezir que nos avemos aquesti buen proposito enta el 

servicio de Dios, pàg. 131 
La buena voluntat que el rey avia enta el servicio de Dios, pàg. 131 
Et convirtiendo el rey sus palavras enta la clerezia, dizia-les assi, pàg. 138 

 
Et apres, viniendo el rey enta Moncon a las cortes, pàg. 17 
Quiso sallir por la puerta que sallie a la Ysuela, enta el camino de Bolea, et trobo-la 

cerrada, pàg. 26 
Et el dixo-Ies que la ysla de Mallorca vogie o circundava cec millas; et que 

Menorca, una otra ysla, era enta la part del Grech de la part de Cerdenya, pàg. 28 
Fue dado de conssello al rey que girassen enta la tierra, que en otra manera con 

aquel viento non podrien en toda la ysla de Mallorcas tomar tierra, pàg. 32 
Fue ora que la mar era tan grossa que la agua passava a las de vegadas sobre la 

tercia part de la galera del rey enta la proa, pàg. 32 
Fizo senyal a los xristianos que fuessen enta el, pàg. 33 
Et fueron entro a xxv et movieron enta el lugar do era estada la batalla 
Quando el rey le dixo que se rendiesse, el se giro enta el, temprando su lança, et non 

le quiso responder, pàg. 34 
Mas yo vos mostrare como morra esti traydor: cerquemos-Io todos en torno, et 

quando el dreçara con su lança enta el uno, qui ante podra de los otros fiera-Io por las 
espaldas et derrocar-lo-ha a tierra, pàg. 34 

Mas el moro qui lo vido, dreço su lança enta el et dio-Ie por los pechos del cavallo, 
pàg. 34 

Dixo el rey a don Nunyo que era bueno que devallassen enta la ciudat, pàg. 37 
Et sacaron un trabuco et un otro engenyo et pararon-Ios de continent en lugar que 

pudiessen combatir enta la ciudat, pàg. 38 
Fizo tallar et quebrar el agua, por manera que no viniesse enta la villa, pàg. 38 
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Començo de armar una nau et dos galeras pora entrar en curso enta las partes de 
Berberia, pàg. 47 

Los peones no querien aturar en aquel lugar do el los avie levados, ante se’nde ivan 
enta Inqua, pàg. 48 

Ellos eran ya al piet de la montanya et se ivan enta Inqua, pàg. 48 
Et el rey començo-se a reyr et giro-se enta los prelados et ricos hombres, diziendo 

que que les parecie de lo que demandavan los hospitaleros, pàg. 49 
Et los moros fizieron de continent sus fumadas et almenaras enta la montanya do era 

la mayor partida d’ellos, pàg. 50 
Et apres acordo el rey con los suyos que talassen la huerta enta la part de Bivel, 

pàg. 69 
Que el farie un castiello de fusta dentro VIII dias, el qual podrien levar enta la 

muralla artificialment, pàg. 71 
Que aparellasse sus cosas ante del alba, et que al dia claro el serie allí, et que 

retornarien el castiello enta la huest, pàg. 71 
Et acordo el rey que fiziessen una entrada enta Algezira et Cullera, pàg. 81 
Et quando lo huyeron. algunas gentes de piet et los de las azemblas conmençaron-se 

a tirar enta la sierra, pàg. 85 
Et fizo fazer el rey una calçada cerca de un otro Pug qui estava cerca de aquel, por 

mas liberalment passar enta la mar quando vinien las fustas con las cosas necessarias 
a la huest, pàg. 85 

Los xristianos se tiraron a çaga enta la cuesta del castiello, pàg. 62 

Et los otros se tiraron enta la mar por recullír-se en una barca en que se yva don 
Guillem, pàg. 90 

Et fueron-se su passo a passo enta Almenara, pàg. 91 

Como no huviste verguenya de foyr, tu senyor fincando preso, et vienes con la 
baIlesta armada enta nos?, pàg. 91 

Contecio un dia que las conpanyas del arcebispe de Narbona, con una partida de los 
de dentro, et no sabiendo la costumbre de los moros, le fuyen por tirar-los enta la 
ciudat, pàg. 101 

Complego-sse a ellos el mismo en persona estando a cavallo, et fizo-Ios retraer enta 
çagua, pàg. 101 

Et como el se’n tornava entre los suyos, giro la cara enta la ciudat, pàg. 101 

Et el rey los regracio mucho de lur venida et de la buena voluntat et affeccion que 
mostravan enta el, pàg. 111 

A los quales el avie en voluntat de fazer bien et mercet, et que enta el et sus 
parientes farie por tal manera que podrien bevir por todo tiempo ricos et honrrados, 
pàg. 114 

Oyo dezir como su cosino de don Rodrigo Liçana, qui avie nombre Pedro de Alcala, 
avie fecho una entrada enta Xativa, pàg. 116 
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No era lugar convinent, porque del un cabo parescie fuert, mas de la otra part enta 
los enemigos hi podrie hombre puyar a piet plano, pàg. 118 

Devallando el rey enta la alqueria, un adalil clamado Berto Ezqerdo, sobre palavras 
que avie con un otro hombre, saco el guchiello, pàg. 118 

Que les demandasse que serie aquello que el alcayde querie fazer enta el rey, pàg. 
120 

Et despues mudo-se en un cabeço que es sobre Biar enta la part de Castalla, pàg. 
129 

Et quando las gentes oyran dezir que nos avemos aquesti buen proposito enta el 
servicio de Dios, pàg. 131 

La buena voluntat que el rey avia enta el servicio de Dios, pàg. 131 

Que non osarie ninguno passar enta Cocentayna, nin Alcoy, nin enta las partidas de 
Sexona, pàg. 133 

Que non osarie ninguno passar enta Cocentayna, nin Alcoy, nin enta las partidas de 
Sexona, pàg. 133 

Et convirtiendo el rey sus palavras enta la clerezia, dizia-Ies assi, pàg. 138 

Et el rey laora guardo enta el vispo de çaragoça, qui era con el. et començose a 
redir, et dixo-Ies, pàg. 142 

Demando-les de consello, do yrie o enta qual part movrie las huestes, pàg. 150 

Ellos eran en el camino et podrien barrear a los que yrien de Alicant enta Murcia et 
enta Oriuela, pàg. 150 

Ellos eran en el camino et podrien barrear a los que yrien de Alicant enta Murcia et 
enta Oriuela, pàg. 150 

Vidieron algunos polvos de algunas companyas que ivan de Alfama enta Murcia, et 
la rumor se movio en la villa, pàg. 154 

Dixo que les darie toda aquella partida de la ciudat, que era del alcaçar enta suso 
de aquella part do la huest estava assitiada, pàg. 

Que xristiano ninguno non entrasse del alcaçar adelant enta la part de los moros, 
pàg. 158 

De alli tomo su camino enta Monpesler, pàg. 161 

Quebraron la tregua et començaron de tirar enta la huest, pàg. 162 
Podien seyer entro a XVII velas, a xxv millas enta las mares de Menorcas, pàg. 168 

El rey se partia de Valencia por yr enta aquel castiello, pàg. 171 

 
 
498  porque (403 porque, 95 por que, tot i que l’ús d’una forma o 
l’altra sembla aleatori): 
 
 4  porque interrogatiu directe: 

Por que feches vos aquesto, que un cavallero ha aqui a la puerta qui viene de don 
Garcia [...] et dize que ha bien llll o v dias que no es podido entrar devant vos?, pàg. 68 
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Maestre, porque non fazedes esta fiança al rey et que el nos confirmasse las cartas 
que avemos de su linage et predecessores, et valer-nos-ye mas que si nos dava e mil 
sueldos?, pàg. 72 

Vos, porque avedes fablado? , pàg. 123 
Et porque no? , pàg. 141 

 

 13  porque interrogatiu indirecte: 
Del nacimiento del rey don Jayme et porque huvo tal nombre, pàg. 12 
Et demando a los qui guardavan las puertas por que los avien dexado entrar, pàg. 

19 
Et don Pero Aunes dixo que por que razon respuso el rey que por tal que el vidie la 

onta et vituperio que el rey recibie, el qual no avrie recebido si no fues por el, et que el 
hi pudie proveyer et no querie, pàg. 20 

Agradezco mucho a Dios el buen proposito que ha puesto en vos en estos aferes, et 
por que la cosa es grant et de grant liberacion, pàg. 29 

Senyor, yo vos las dire, porque vos avedes tal deudo et razon con el rey, pàg. 68 
Et estando assi, dixo un cavallero que por que no enviavan por don Berenguer 

d’Atença, pàg. 90 
Dixo al rey que mala cosa era de estar alli occiosos et que non començavan a fazer 

algunas armas, et porque hi eran venidos, pàg. 100 
El rey le dixo que dixiesse por que era venido, pàg. 103 
Le demando porque avie fecho tanto mal en su absencia, pàg. 113 
Et el le demando por que avie fechos aquellos senyales, pàg. 115 
Avien fecho fumo et senyal a los de las alquerias que se reculliessen, et por que el 

los avie visto recullir fizo las dos alminaras, pàg. 115 
Varones, nos queremos saber porque avedes fecho aquel sagrament, pàg. 143 

Mayorment no sabiendo por que, pàg. 143 

 

 6  porque relatiu A.N.: 
Et trobo la reyna et a don Ferrando de Uldecona, et dixo-Ies la razon por que avia 

enviado por ellos, pàg. 94 
Non deve hombre cercar a su senyor o a su amigo occasion alguna, porque se aya 

de desabenir con el, pàg. 119 
Alcayde, la razon porque nos avemos enviado por vos es aquesta, pàg. 121 
Et el rey le demando qual era la razon por que se querie veyer con el, pàg. 125 
Por cosa del mundo ellos non entendien a dar razon por que el partiesse mal 

contento d’ellos, pàg. 139 

Non cuydava tener tal tuerto a Dios porque el se deviesse perder, pàg. 153 
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 38  porque relatiu A.O.: 
Que el fuesse sobre don Rodrigo Liçana et sacasse a don Lop Alvaro de la prision, et 

assi fue fecho, porque el infant fue sobre don Alvaro et fizo hi levar una bricola, pàg. 15 
Solament la fama que hombre dize de vos que nos queredes mal es a nos muyt mala 

cosa et nos desplaze. Por que entrad-vos en vuestra ciudat de, pàg. 
Farie venir don Artal con su companya secretament, et que el la recibrie et se’nde 

yrie con ella, por que el tanto avie temor, que si el començasse res que ellos se 
captendrien mal d’ella, pàg. 20 

Que por esta razon el rey avie fecho treguas con el; por que demandava et pregava 
que el tuviesse aquestas treguas et no las quebrantasse, pàg. 22 

Avemos grant desplazer que entre nos et vos aya guerra ni discordia. Por que vos 
pregamos et mandamos que fagades, pàg. 25 

Et asi la mala fama que se dize de nos, por buenas obras tornara en gloria nuestra et 
honor. Porque vos pregamos carament por reverencia de Dios et por la naturaleza que 
avemos en vos, que vos nos dedes sano consello, pàg. 29 

Que enviassen primerament algunos corredores qui los encerrassen en algun lugar 
de do non pudiessen sallir entro a que el rey fuesse plegado alla, et assi fue fecho. Por 
que el rey plego a ora de visperas al lugar qui era ordenado, et vinieron a el diziendo, 
pàg. 50 

Supplicar-Ie que el quisiesse passar a Mallorchas et avrie toda la tierra a su mano; 
et asi fue fecho. Porque ellos fueron a Barcelona, et alli el rey fizo armar III galeras, 
pàg. 55 

Empero esti lugar non faze por otro ninguno sino por rey. Por que vos pregamos por 
la naturaleza que avedes con nos, que vos querades esti castiello pora nos, pàg. 62 

Non se entendie levantar entro a que fuesse presa, si ya no le era forçada por 
mengua de viandas; porque los pregava por Dios et los requirie por la naturaleza que 
avien con el, que le dexassen las galeras, pàg. 72 

Tornavan en grant vituperio et desonor nuestra, et a ellos era grant verguenya, por 
que mas querien aver la moneda del rey de VaIencia, pàg. 74 

Senyor, ya avedes visto el buen consello que vos davan vuestros ricos hombres, 
porque yo vos priego que me mandedes fazer cledas entro a cec et yo yr-Ias-he meter 
con mi companya cerca del vall, pàg. 75 

Dize que si el vos vidie en semblant caso, que non vos fallirie por cosa del mundo; 
porque vos prega que le vayades ad acorrer en esti passo, pàg. 89 

En razon estava que les fiziesse grant bien et grant mercet. Porque quando los otros 
moros de la tierra huyessen que Almenara era presa, que toda la tierra se rendrie a el, 
pàg. 95 

Vino al rey diziendo que de alli a VIII dias se cumplie el termino que Avencedrell, 
alcayde de Bayren, devie render el castiello. Porque era menester que se acostasse a 
Cullera, et que el farie venir allí el alcayde si el podie, pàg. 114 

Nos vos recibiemos por vassaIlo, por que vos mandamos et vos pregamos que nos 
rendades el castiello, pàg. 115 
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Los otros qui son aqui con nos ne fuesse fecha justicia et razon, segunt que ellos 
jutgarien. pàg. 119 

-Porque se tenie el rey tan alto et tan fuert sobre el fecho de Xativa contra el 
alcayde, pàg. 119 

Porque dezit-le de part nuestra, que pues nos le avemos fecho bien et mas ahun en 
otras cosas, et nos han muerto hombres, pàg. 121 

Por que de aqui avant non nos paresce que vos seamos tenido servar las 
convinencias, pàg. 121 

Bastar devrie al infant nuestro yemo, que ha pro tierras de las suyas, et non le deven 
fazer cobdicia las nuestras. Porque lo pregamos que se quiera abstener d’esta 
demanda, pàg. 125 

Que el rey no serie bien senyor de Valencia, que Xativa fuesse de otro senyor; 
porque el pregava al alcayde que no quisies contradezir en aquesto, pàg. 127 

Traballan de ocupar et prender nuestra tierra et levantar contra nos, de la qual 
deslealdat nos et vosotros nos devemos sentir. Porque vos pregamos et vos mandamos 
por la senyoria que avemos sobre vos, que en aquesta nos dedes leal conssello, pàg. 
130 

Non devie amar nin pregar por tal hombre, que assi le tractasse la muert, porque lo 
pregava que lo huviesse escusado, pàg. 135 

Que en su presencia avie dichas las sobredichas palavras; porque le fazie saber que 
Alazarth no era tan buen caçador como se fazie, pàg. 135 

Et vos, senyor, sabedes et avedes oydo como los moros le han guanyada et occupada 
quasi toda la tierra o la mayor partida. Porque vos suplico, senyor, por Dios et por 
vuestra valor, et por el deudo que avemos con vos, que en aquesti passo le querades dar 
consello, pàg. 136 

No espera consello nin ayuda de senyor del mundo primero que la vuestra. Porque 
vos suplico, senyor, como a padre et a senyor, pàg. 136 

No le parescie cosa razonable que el los pregasse de una cosa et ellos le 
respondiessen de otra. Porque los pregava et les mandava que aun se acordassen 
millor que non avien fecho, pàg. 138 

Et vale mas que lo ayamos sobre la tierra d’otri que sobre la nuestra; porque vos 
pregamos, por el buen amor que nos avedes et por la naturaleza que avedes con nos, 
que nos ayudedes, pàg. 139 

Que ellos nos servirien sobre todo aquello que tenien de nos a feudo por lo que les 
dariemos, porque vos pregamos que vosotros querades que vuestros hombres nos 
ayuden por aquella misma forma, pàg. 140 

Que el non fuesse en ayuda del rey de Castiella, pues ge lo avie promeso, porque los 
pregava carament que le fiziessen prestamo de pan, pàg. 146 

Querie fazer en ayuda del rey de Castiella, et por conquerir et recobrar la tierra que 
se era levantada contra el dicho rey. Porque los pregava carament que le quisiessen 
ayudar, pàg. 147 
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Recobrar las tierras que los moros qui se son levantados contra elle han tiradas et 
occupadas; porque vos queremos dar manera et doctrina como vos captengades en los 
fechos, pàg. 148 

Queremos dar manera et doctrina como vos captengades en los fechos de las armas 
et en todo lo que avedes a fazer. Porque vos mandamos primerament que, quando las 
huestes caminaran, pàg. 148 

En manera que sera fecha justicia a todos egualment; porque vos pregamos et vos 
mandamos dius pena de traycion, pàg. 149 

Era tenido et devie como a su padre et senyor; porque el aparellava como lo 
pudiesse recullir mas honorablement, pàg. 165 

Por todo su poder querie provar aquella cosa, por manera que Dios ne fuesse 
servido. Porque pregava al rey que el lo tomasse en plazer aquel fecho, pàg. 166 

Con toda el poder que yo podiesse aver del Hospital en aquestos V regnos de 
Espanya, porque vos priego carament, senyor, que vos digades al rey de Castiella que 
le placia que yo me vaya con vos, pàg. 166 

Nos somos esforçado servar et seguir en todo el tiempo de nuestra vida. Porque vos 
mandamos, amonestamos et pregamos que vos querades tomar exiemplo en nos, pàg. 
173 

En manera que non avedes a partir con el res nin que contender, porque bien vos 
devedes tener por contento, pàg. 173 
 
 411  porque causal: 

Que los dexasse tornar al emperador, porque ellos avien prometido, et les era 
comandado, pàg. 11 

Treballo mucho por aver la senyoria de Monpesler, diziendo que, por que el era 
hombre, que a elle pertenescie, pàg. 12 
Nascio grant division et guerra entre el rey don Pedro et el compte, porque el 
compte se esforçava de deseredar la condessa, pàg. 13 

El rey don Pedro la defendia porque era su hermana, pàg. 13 

Et porque el infant era sin regimiento et discrecion por la poca edat que avie, 
movio-sse grant discordia, pàg. 13 
No avien ahun tierras ni honores, por que eran tan jovenes, pàg. 14 

Et el infant don Jayme envio missage a don Pero Ferrandez, [...] que fuessen a el a 
Monçon, por que en todas maneras el querie sallir de alli, pàg. 15 

Consellaron que se levantasse del sitio. et assi lo fizo, por que tantos hombres a 
cavallo o mas avie de dentro que de fuera, pàg. 16 

Et estuvo un anyo con la reyna su muller, que nunca la conoscio carnalment por 
que non era de hedat, pàg. 17 

Et apres trobo-sse que aquel matrimonio non era legitimo, por que eran en grado 
muyt cercano de parentesco, pàg. 17 
Por la poca hedat que avie, no y sabie proveer en otra manera, por que sino era el 
compte don Sancho [...] a todos los otros desplazie el mal de los de dentro, pàg. 19 
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Senyora, ploredes, por que estas lagrimas tornaran en alegria et en plazer, et 
passar-vos-ha la yra, pàg. 20 
Que pora un dia cierto fuessen ayuntados con el en Teruel, por que su voluntat era 
de entrar en regno de Valencia, pàg. 21 
Et el rey le mando que se tornas con el por que avie a fablar con el, pàg. 21 
Et el rey le dixo que el se maravellava d’el por que la tregua que fecho avia, avie 
fecho por falta suya, pàg. 22 
Dixo a don Pero Aunes que cavalgas en aquel cavallo suyo, por que el de don Pero 
Aunes era canssado, pàg. 22 
Et el rey se metio primero, por que avie millor cavallo que nenguno de ellos, pàg. 
23 
Et reutava-Io por que no lo avie quesido creyer, pàg. 23 
El rey les mando que armassen lures cavallos, por que don Ferrando et los de 
çaragoça et de Huesca vinien, pàg. 24 
El rey le respuso que Dios non quisiesse que se metiesse en tal lugar, por que el rey 
de Aragon, el qual regno avie con derecho, et que los que vinien contra el eran sus 
naturales, pàg. 24 
Somos vuestro senyor natural, la qual naturaleza es, luengo tiempo aya passado, 
por que nos somos el XliII rey vuestro en Aragon, pàg. 25 
La naturaleza deve seyer mas firme que el parentesco, por que quanta ella mas se 
alarga, tanto menos se acosta, pàg. 25 
Et no finco por los de la ciudat, por que ya avien enviado a don Ferrando et a los 
de çaragoça que fuessen, pàg. 26 
Somos aqui venidos davant vos por que nos pesa mucho et avemos grant desplazer 
de la guerra, pàg. 27 
Et que vos, senyor, huviessedes a emendar, la emienda se vos farie grant carga, por 
que aqui non es menester sino vuestra misericordia et vuestra mercet, pàg. 27 
Por que el rey de Espanya no ha mas honorable vassallo ni que mas lo pueda servir 
que vos avedes, pàg. 27 
Hombre del mundo, non lo sabe mellor que vos, por que el linage vuestro por la 
part de los condes de Barcelona ha fecho aquesti mon linage, pàg. 27 
Et yo mercet a Dios he mas que ninguno de los otros, por que yo he la riqueza de 
Berri e de Gascuenya, pàg. 27 
Et demandaron-Io ad aquel ciudadano, por que el avie mucho husado en la mar et 
era seydo comit de galeas et avie seydo dos vegadas en aquellas yslas, pàg. 28 
Acrecentemos et levantemos la gloria et honor vuestra et de vuestra senyoria, 
porque aquella es la nuestra, pàg. 30 
Yrien ensemble con los de en Guillen de Moncada et serien en el numero de los 
IlIIC que el avie promeso, por que todos eran de un Iinage, pàg. 31 
La segunda razon era porque muchas personas eran ya exidas de las naus, pàg. 32 
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Et parescio seyer obra de Dios, por que con aquel viento que les era contrario et 
non avrien podido prender a Polença do era ordenado, pàg. 33 
Aquel les ayudo porque todos los lenyos et fustas qui eran malos de la orça, 
tornaron et ribaron a la Palomera, pàg. 33 
Hi murieron bien mil V cientos moros, por que non tomavan ninguno preso nin a 
mercet, pàg. 33 
Devemos-Ios guardar porque cascun cavallero no ha sina un cavallo, et vale mas 
un cavallo que xx moros, pàg. 34 
Començo-se a redir, de que el rey huvo plazer por que el se dubdava que en Guillen 
de Moncada lo reprendiesse de lo que avie fecho, pàg. 34 
Asi lo queredes fazer, metedes en periglo et en perdicion a vos et a nos, por que si 
por mala ventura conteciesse -lo que Dios no quiera ni ordene- que vos 
perdiessedes, pàg. 34 
Es buen senyal et captenimiento de buen cavallero que el tomas grant desplazer, 
porque no se encerto en la batalla, pàg. 34 
Castigad-vos et guardat-vos d’aqui adelant que non vos movades assi Iiugerament, 
por que en vos nos yaze la vida et la muerte a todos, pàg. 34 
Era de necessidat que aquella noche se guardassen bien, por que les hi corrie grant 
periglo, pàg. 35 
Comulgo et recibio el cuerpo de Jhesu Xristo con grant devocion, por que el rey, et 
la mayor partida, todos avien comulgado, pàg. 35 
Que non aturassen entro a que se trobassen a la batalla de los moros; et assi lo 
fizieron, porque ellos començaron la batalla, pàg. 35 
Que se cuytasse por que los de la delantera se combatien con los moros, et que non 
estava bien que la reguarda fuesse tanto a çaga, pàg. 36 
Et el rey avant encontro a en Guillen de Moncada, qui se era exido de la batalla, 
porque era ferida en la boca de colpe de piedra, pàg. 36 
Era bueno que devallassen enta la ciudat, porque el rey de Mallorcas era en 
aquella montanya et vidien lo bien qui estava vestido de blanco, pàg. 37 
Senyor, por Dios, non vos cuytedes tanto que mas avedes perdido que non 
cuydades, por que en Guillen de Moncada et en Ramon son muerlos, pàg. 37 
Et albergaron alli aquella noche et fuessen-se a comer a la tienda de en Oliver qui 
tenie aparellado, por que los suyos non avien apparellado res, pàg. 37 
Se fiava del moro porque todavia trobo verdat en el, pàg. 39 
Que les enviasse una perssona de part suya, en qui el mas fiasse, por que ellos 
querien fablar algunas paraulas con el, pàg. 40 
Do-me grant maravella por que tan fuert se es corruçado contra mi, pàg. 40 
Me quiere tirar el regno que Dios me ha dado, por que yo querria pregar a el et a 
vosotros que ge lo consellassedes, pàg. 40 
Et porque creades que yo vos digo verdat, envie vuestro rey ll o III personas en que 
el se fie, pàg. 40 
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No tenie ningunt tuerto al su rey, diziendo el que si tenie, por que le avie presa una 
tarida de su regno con grandes averes et mercadurias, pàg. 41 
Et yo no y diria mas, por que yo so medianero et fablador de aquestos afferes, pàg. 
41 
Avien la gloria de parayso; mas a la voluntat et entencion, por que el era passado 
por servir a Dios, pàg. 42 
Empero Dios lo fizo mellor, por que grant esfuerço et ardideza en los coraçones de 
los xristianos et faqueza en los coraçones de los moros, pàg. 43 
La convinencia et amistança que avien fecha con el, porque era de necessidat que 
fuessen puestas buenas guardas, pàg. 43 
Et respuso el rey que aquel non era buen conssello de entrar de noche en la ciudat, 
porque seyendo de dia, los hombres, a las vegadas, non avien verguença de fazer 
mal sus aferes, pàg. 44 
El rey les prometio mil besantes et dexo allí un rico hombre en su lugar, porque non 
combatiessen el Almudayna entro que el tornas, pàg. 45 
Qui guardassen el Almudayna, porque era ya el sol puesto et el era ya enoyado et 
querie reposar, pàg. 46 
Porque ellos trobaron tanta que prender que cada uno cuydava seyer mas rico, pàg. 
46 
Et el rey ne huvo plazer et fue con el, porque ninguno de las companyas suyas non 
eran con el, pàg. 46 
El respondi que no le parecie que se devie fazer, porque el encant duraria mucho 
tiempo, pàg. 46 
Et quando el rey fue fuera, començo-los a reutar porque lo avien fecho sin clamar-
se primerament a el, pàg. 47 
Et por aventura vosotros serides en periglo de muert, porque a vos pertenece que 
devamos fazer assi, pàg. 47 
Sallio el rey de la ciudat con aquellas gentes a cavallo et a piet que pudo aver, por 
que toda la mayor partida de las gentes se’nde eran tornados, pàg. 48 
Por no desemparar la companya que era con el, et porque le avien enviado dezir 
que los moros avien dado salto, pàg. 48 
Et mayorment que el rey non avie alli sus peones nin viandas, por que las azemblas 
et los peones eran ydos a Inqua, pàg. 48 
Passo alla con xv cavalleros, por que ellos non fueron estados a la presa de 
Mallorcas, pàg. 48 
Et con los ricos hombres que la orden del Hospital aya part en aquesta ysla, por 
que todos lo avra el Espital en mal, pàg. 48 
Mas veyemos aqui un grant empachamiento por que la tierra et todas las cosas 
muebles son partidas ya, pàg. 49 
Dar-Ie-hemos de la nuestra part una buena alcaria et honorable, mas por que 
vosotros no podriedes dar alcarias, pàg. 49 
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Et placia-vos que assi sea, porque tal orden como el Hospital et tal hombre como 
aquesti devemos-Io complazer, pàg. 49 
Dixeron que aquella era cosa que non se pudie fazer, porque avien preso sus 
dineros et robas, et non las querien tornar, pàg. 49 
Aquesto plazio a los prelados et ricos hombres porque los hospitaleros fincassen 
contentos, pàg. 50 
Empero avie grant desplazer porque non pudie cumplir su voluntat, pàg. 50 
Que ellos se riendan a vos por cativos, porque ellos estan en mal partido et son ya 
medio muertos, pàg. 51 
Huvo grant plazer, porque tenie pocas gentes con si, pàg. 52 
Avemos acordado de tornar en Cathalunia ante que la yvernada se meta, por que 
nos somos mas necessario alla que no aca, pàg. 53 
De las quales el huvo grant desplazer et no sin razon, por que segunt los patios que 
eran entre ellos, pàg. 53 
Et fue acordado por el rey et por su consello que acceptasse aquellos patios, por 
que les eran buenos et provechosos, pàg. 55 
Et porque las montanyas eran fuertes, no les pudien nozer nin echar de alli,, pàg. 55 
El passo en Mallorcas, porque laora bastava que y fuesse, pàg. 55 
Non querie lur muert si ellos no la querien, et tomassen exemplo como avie preso a 
los de Mallorchas, porque no se avian quesido render, pàg. 56 
Dize que alli podrie hombre veyer bella huest de rey, por que non avie con el VI 
cavalleros, pàg. 57 
Que al rey plazie, que lo farien, por que ellos avien oydo dezir que el era buen 
senyor a sus gentes, pàg. 57 
Los encartamientos et patios se fizieron et duraron a fer et tomar el omenage de 
todos los mellores de la ysla tres dias, porque todos juraron sobre el Alcoral, pàg. 
57 
Lo que no es nuestro nos da sin pecado et a tan grant honor nuestra, porque aqui 
non ha otro acuerdo sino que acceptemos lo que vosotros avedes fecho, pàg. 58 
Es la mas bella tierra et la millor que hombre pueda saber, porque yo, senyor, so 
estado en Valencia II anyos, pàg. 59 
Dixo que el lo tenie por bueno et leal, et que se fiziesse en nombre de Dios. Porque 
seyendo el en Mallorchas, un dia eran con el don Sant d’Uerta, pàg. 59 
Conquerit Valencia et aquel regno, porque todo es non res en comparacion de 
aquel, pàg. 60 
Nos amamos mas la filla del rey de Ongria, porque nos huviemos la primera muller 
filla de tan valeroso rey, pàg. 60 
Et avran-se a render forçadament porque nos les seremos delant, pàg. 60 
Bien vos ha venido que vos non pensades; et mucho avedes oy guanyado, por que 
aquesti es comienço et entrada por conquerir el regno de Valencia, pàg. 61 
Et assi non tardedes mas aqui, porque Ares es un muyt buen lugar, pàg. 61 
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Dexat el camino de Ares et tomat el de Moriella, porque Moriella es grant cosa, 
pàg. 61 
Valdrie mas que moros la tuviessen que don Blasco, porque antes la avriedes 
d’ellos que non d’el, pàg. 61 
El rey entendio que aquel era el mellor consello, porque ante deve hombre acorrer 
a los grandes aferes que a los menudos, pàg. 61 
Que lo siguiessen con lures armas lo mas que pudiessen, porque de alli a Moriella 
avie grant camino, pàg. 61 
Empero que por aquella razon tal guanyo como aquel no le pertenescie, porque 
aquel era un castiello qui con sus pertenencias valie un condado, pàg. 62 
Et el rey de Navarra, no pudiendo-se defender d’el, porque era tan grosso en la 
perssona que non pudie cavalgar, pàg. 63 
Fue acordado por su consello que el rey don Jayme lo fuesse veyer a Tudela, 
porque el rey don Sancho no pudie cavalgar, pàg. 63 
Dixo el rey don Jayme que avie grant plazer et consolacion de su vista, porque 
luengo tiempo avie deseado de veyer-Io, pàg. 63 
Dixo a don Sancho que el era venido alli porque el le avie enviado dezir que lo 
viniesse veyer, pàg. 64 
Entendemos que vos nos atanyades mas que el, porque amamos mas a vos que a el, 
pàg. 64 
Amamos mas a vos que a el, porque el amor que a el avemos es perdido, pàg. 64 
Por esto avemos enviado por vos, porque queremos mas el regno para vos, pàg. 64 
Empero en aquesta manera, porque no digan las gentes que en aquesto aya alguna 
aficcion o cubierta, nos queremos afijar a vos, pàg. 64 
Asi fue fecho, porque ellos fueron a don Sancho et le dixieron que sabie el bien 
como el rey avie un filio de su muller, pàg. 64 
Que la muert de los hombres era en la mano de Dios, por que tan ayna murie el 
joven como el viello, pàg. 64 
Aquel era el mayor embargo que el rey avie, porque non le pudie tirar el regno en 
su vida, pàg. 64 
El grant tuerto que el rey de Castiella fazie al rey don Sancho; la segunda, porque 
el avie bien LXXVIII anyos, pàg. 65 
Asignaron ora pora otro dia de manyana, porque solie dezir el rey don Jayme que 
los grandes afferes se deven razonar, pàg. 66 
Avien pensado sobre aquellos afferes aquella noche, porque dize Salamon en los 
proverbios, que la noche ha consello, pàg. 66 
Et dixo don Jayme a don Sancho que dizies el primerament su entencion, porque el 
era mas antigo et sabia mas en aquellos afferes, pàg. 66 
Bien somos pora ellos con la ayuda de Dios, porque yo vos quiero ayudar 
lealmientre et de buen coraçon, pàg. 66 
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Et vos ayudat a mi semblantment en manera de filio, porque si entramos nos 
ayudamos bien, pàg. 66 
Si entramos nos ayudamos bien, vencer-Io-hemos, porque nos mantenemos derecho 
et ellos an tuerto, pàg. 66 
Encara que no supiesse sallir de penyora de v anyos, porque alla do va el cuerpo 
mal planyr faze el avero, pàg. 66 
Querran tantost aver batalla et combatir-se con nos; et sin dubdo vencer-Ios-
hemos, porque nos mantenemos derecho et razon, pàg. 67 
Et si ellos son vencidos una vegada en el campo, podemos barrear toda la tierra, 
porque los lugares partida non son murados, pàg. 67 
Dava-Ie lugar et guardava-Ie reverencia porque era tan anciano et lo tenie por 
padre, pàg. 67 
Vos quiere reprender, diziendo que le tenedes grant tuerto porque non viniestes al 
dia asignado, pàg. 68 
Pregava que no lo tuviesse en mal porque non era venído pora el dia que avien 
empreso, pàg. 68 
Avedes aparellados los mil cavalleros que deviedes aver? Porque nos non veyemos 
que aya en toda Navarra de IIl cientos cavalleros avant, pàg. 68 
Senyor, pues el rey no ha cura de sus afferes, porque la queredes vos aver mas que 
el?, pàg. 69 
Et porque Xerica avie muchos ballesteros moros et de otros lanceros, et defendien-
se bien, pàg. 69 
Pregavan al rey que les acorriesse espachadament, en otra manera que non podrien 
alli aturar, porque ellos eran pocas gentes, pàg. 70 
Et envio por el maestro, reprendiendo-Io porque non avie quesido prender su 
conssello de embarbotar, pàg. 71 
Vidiendo el rey et los otros que aquel castiello non les tenie provecho, porque era 
ya una grant partida d’el quebrantado et gastado por las algarradas, dexaron-Io 
seyer, pàg. 71 
Empero bueno serie que alguno otro lo supiesse aquesto, porque yo so rey et vos 
sodes maestre del Hospital, pàg. 73 
Empero todas las cosas que los reyes comiençan no’s pueden acabar: porque si 
todo lo que vosotros reyes querriades se acabasse, pàg. 73 
Nosotros vedemos aqui grant embargo, porque nos no podemos aqui retener los 
concellos et las universidades de las ciudades, pàg. 73 
A nosotros parece por las razones que dichas vos ha don Blasco, que aquesto sea lo 
millor, porque no querriemos venir en tal afruento, pàg. 73 
Diziendo-nos que avriemos mucha moneda del rey de Valencia porque nos 
levantassemos de sobre Burriana, pàg. 74 
Es de menester aver buen esfuerço et consello, por que con mala gent avedes a 
fazer, pàg. 74 
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Que el fuesse ferido de una sayeta en manera que muriesse, porque pudiesse aver 
razon entre las gentes de partir-se de alli, pàg. 75 
Que ellos lo dexassen, porque dirien laora que el se partie por la ferida et avrie 
qualque color, pàg. 75 
Et aquesto fazie el porque vidie los suyos tan perezosos et negligentes, pàg. 76 
Nos paresce que non podredes aver, es a saber, aquesta de Burriana, porque nos 
sabemos tambien como vos que no avedes trasoro nin avedes rendas sobradas, pàg. 
78 
El rey huvo grant desplazer de aquellas palavras, et mayorment porque ge las 
dizien tales hombres qui eran avidos de los mas savios, pàg. 78 
El se pensava que lo trobarie bien, porque algunas vegadas ne avie passado, yendo 
a la caça del puerco, por aquella montanya, pàg. 78 
Et dixo el rey que no avie alli sus escrivanos, porque el era venido tan cuytadament, 
pàg. 79 
Començaron de fazer guerra a Onda, et a Miules, et a Uxon, et Almenara, porque 
non osavan entrar mas avant, pàg. 80 
Yva soven ad Almaçora por sacar cativos de los moros, porque todos dias se 
apersonavan, pàg. 80 
Non levavan lanças sino espadas, porque dentro de las torres non avien menester 
las lanças, pàg. 80 
En aquesta cosa vedemos nos grant embargo por algunas razones, porque no serie 
menester que vos començassedes ningunos grandes aferes, pàg. 81 
Et otro dia fueron davant Cilla, et atendo-se alli el rey porque hi avia buenas 
praderias et grant opportunidat de lenya, pàg. 82 
Que vosotros sostengades nuestra razon et seades de nuestra oppinion, porque si 
nos solo dezimos una cosa et todos vosotros tenedes el contrario, no podriemos res 
acabar, pàg. 82 
No sallieron fuera de toda el alqueria, quando passavamos, et porque no los 
combatiemos al venir, non se dubdaran ni penssaran que les combatamos al tornar, 
pàg. 82 
Recibran grant danyo, porque los nuestros crebaran et entraran las barreras, pàg. 
83 
Mas non las pudieron defender et murieronhi una partida, porque los xristianos los 
soptavan tan fuert que no se pudieron recullir, pàg. 83 
Metieron sobre la cubierta de la torre, et entre las menas, orones de esparto et de 
palla plenos de tierra, porque si firien las piedras del engenyo, que no y pudiessen 
mucho nozer, pàg. 82 
Et no y avie dentro sino LX moros por defender la torre, porque los otros et las 
fembras et los infantes eran todos en Valencia, pàg. 84 
Porque el rey non era bien sano de la persona et era en el mes de julio, non pudo 
yr, pàg. 86 
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He despendido todo lo que vos me dastes en provisiones et la mayor partida en 
gentes a cavallo, porque ultra estos e ne deven venir ahun LX, pàg. 86 
Huvo grant desplazer, porque tan poco el non tenie en el Pug pora los qui eran con 
el, pàg. 86 
Darie a entender que le avie fecho grant desplazer, porque si el Pug se 
desemparava, perdrien Valencia, pàg. 86 
El rey ymagino aquella noche que otro dia de manyana deviesse partir el mismo por 
meter-hi remedio, porque otro ninguno no y era bastante a fazer-Io, pàg. 86 
Et quando se querie partir de la huest, porque una golondrina avia fecho nido en 
cabo del tendal, pàg. 86 
Que los levassen a Sogorbe, porque de alli avant non osarien entrar sin poder de 
gentes que los guardassen, pàg. 88 
Que no le quisiessen fazer carestia, porque el ne avie laora tan grant menester que 
elles ne darie lo que fuesse razonable, pàg. 88 
Senyor, no es a fazer assi, porque a tales cosas como aquestas, vos devedes enviar a 
nosotros, pàg. 89 
El avie vedado que no feriessen en ellos; mas otros dizien que no era assi, porque el 
rey no avie bandera nin pendon en que lo pudiesen conoscer, pàg. 91 
Et assi que non fincarie alli por cosa del mundo, nin conbrie entro a Orpesa, 
porque los moros podrien passar aquella noche al grau de Orpesa, pàg. 91 
Porque conviene -dixo el- que nos partamos de continent ante que ellos puedan 
seyer passados, pàg. 91 
Lo primero, porque era su tio de part de su madre, pàg. 92 
Lo segundo, mucho mas, porque era assi buena perssona, valient et leal, pàg. 92 
Recomendaron a don Blasco de Alagon que fiziesse la respuesta por todos, porque 
era estado entre los moros II o III anyos, pàg. 92 
Porque -dixo el- nos faremos por guisa que las gentes conoscan que la muert de 
don Bernat Guillem, pàg. 92 
Yr-se cada uno a sus casas por fazer sus afferes et porque non les plazie romanir 
allí, pàg. 93 
Somos mucho maravillado de vosotros, porque nuestra yda cuydavamos nos fazer 
por el provecho de vosotros, pàg. 94 
Les envio a dezir que viniessen a Penyscola, porque el non pudie passar Ebro, pàg. 
94 
Querie meter en obra et en exssecucion, porque querer tomar Valencia era grant 
cosa et deficil, pàg. 94 
Et la reyna era de aquella misma opinion que don Ferrando era, porque entramos 
se eran acordados, ante que el rey viniesse, pàg. 94 
La razon es aquesta: porque Dios nos ha aducho a tal punto que nos podemos aver 
VaIencia dentro breu tiempo, pàg. 95 
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Era menester de avançar-sse et seyer los primeros que se rendiessen, porque los 
otros castiellos le movien tracto de render-se, pàg. 95 
Que porque sabia lur costumbre ge les enbiava biva, pàg. 96 
Demando-Ie que a el et a un su parient qui era alli con el, que el rey dasse sendos 
cavallos, porque los que tenien avien comido por defender aquel castiello por su 
senyor, pàg. 97 
Non quiso assignar un dia a todos los castillos ensemble, porque no querie que el 
uno supiesse los patios del otro, pàg. 97 
Non los quiso oyr de res entro que comieron con el, porque serien mas alegres et de 
millor disposicion apres de comer, pàg. 97 
Porque quando el rey plego al un cabo del alqueria, una grant multitud de moros 
eran ya al otro, pàg. 99 
El rey dixo que no se devie fazer, porque brocar o esperonada en los enemigos era 
de natura alta, pàg. 99 
Fueron represos por el rey, porque avien començada tan grant ardideza sin 
sabiduria et consello suyo, pàg. 102 
Et assi fue fecho; porque otro dia, al sol sallido, fueron armados II cientos a 
cavallo, pàg. 102 
Todos credien que non se podrien luengament defender, porque non avien viandas 
pora tantas gentes, pàg. 102 
Non avien viandas pora tantas gentes como eran dentro en la ciudat, porque los 
xristianos los avien assitiados ante que los moros reculliesen sus panes, pàg. 102 
Porque muchos ne avie que non avien plazer que Valencia fuesse pressa, pàg. 102 
Era bien aconssellado en non publicar-lo a ninguno, porque el sabie bien que los 
ricos hombres querien mas para si que pora el, pàg. 102 
Avie grant plazer de la vista del rey, porque nunca lo avie visto et desseava-Io 
veyer, pàg. 103 
Et el rey le respondio graciosament diziendo que avie grant plazer por que el lo era 
venido a veyer, pàg. 103 
Primerament, porque quando el passo por conquerir Mallorcas, que el le avie 
corrido su tierra, pàg. 104 
Ahun que le tenie grant tuerto porque el le avie enviado su missage diziendo que 
querie aver paz, pàg. 104 
Que el non pensava que por razon de aquellos quintos, el rey de Valencia le 
tuviesse ningunt tuerto, porque mientre el rey don Jayme priso aquellos quintos, era 
senyor del regno de Valencia Çahet Abuzeyt, pàg. 104 
Et dixo Rayz que de aquello era mucho contento, porque de la reyna cuydava el 
mas valer en sus afferes, pàg. 104 
Que los guiarie con todo lo que podrien llevar cada uno sobre si, porque grant 
dolor avrie de la muert et perdicion d’ellos, pàg. 104 
A ellos serie mas provechoso que si los tomava por fuerça, por que la mayor 
partida de la huest querie que se barreasse la ciudat, pàg. 105 
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Ella dixo que si a el semblava bueno aquel tracto de acceptar, que ella lo tenie por 
bueno, porque tan grant cosa como era Valencia, qui la podrie aver assi 
pacificament, pàg. 105 
Et porque las tierras no pudien bastar a las donaciones qui eran fechas, el rey ne 
fizo tirar ad aquellos qui tenien mas que non devien, pàg. 106 
Assi lo conssellavan et lo pregavan que lo fiziesse, porque todas las gentes ne 
murmuravan, diziendo que el rey non lo avie bien avenido, pàg. 107 
Que el sabie bien que ellos no y sabrien dar recaudo, porque las tierras non 
bastavan a las donaciones que eran fechas, pàg. 107 
Conoscien bien que era verdat lo que el les avie dicho, porque ellos sabian por 
hombres de lur consello que ellos no y sabian dar ningunt recaudo, pàg. 107 
Et partieron-se devant d’el, et al tercer dia ellos tornaron, porque las gentes 
cridavan, diziendo que les fazien espender lo lur en vano, pàg. 107 
Ramon Folch de Cardona con sus parientes fizo entrada contra los moros, porque 
no era seydo al sitio de Valentia, pàg. 108 
Et levaron con ssi Artal de Alagon, filio de don Blasco, porque era seydo en aquella 
tierra et sabie las entradas et las exidas, pàg. 108 
Mas el bien sabie el grant ergul que Pere Bonifaci avie, porque el et en Guerau de 
la Barca [...] eran laora los mas poderosos del conssulado, pàg. 110 
Et sepades de cierto, senyor, que esto no es verdat, porque el no ha poder de fazer 
derecho, pàg. 110 
El no ha poder de fazer derecho ni tuerto mas que un otro vezino de la villa, porque 
no es en el el poder et el aver, pàg. 110 
Somos maravillado de la manera como vosotros fablades et de las palavras que 
dezides, porque aquestas palavras no son por las dezir a nos, pàg. 110 
Devedes fazer por nuestros derechos et regalias et la senyoria nuestra, porque 
tenidos ne sodes, pàg. 110 
Et ahun mas porque aquesta villa es mucho mellorada despues que Dios quiso que 
vinies en nuestro poder, 110 
Porque yo fare sallir de la villa et venir aqui con antorchas o brandones encendidos 
a fazer-vos la reverencia, todos los hombres de los oficios o menestrales, pàg. 111 
La mayor partida d’ellos, porque yo e fablado ya con los mayores de cadascuno 
officio que lo fagan assi, pàg. 111 
Et digo-vos de part d’ellos, porque ellos me han dicho que vos lo diga, pàg. 111 
Eran alli por dezir et fazer todos sus comandamientos, porque la blanqueria de 
Monpesler nunca se era partida del senyor de Monpesler, pàg. 111 
De los otros, que no se derrocassen, porque la villa ne serie estada destorpada et 
mas fea, pàg. 112 
Entro aquel dia de memoria de las gentes qui laora eran, porque la luna cubrio 
todo el sol et las estrellas, pàg. 113 
Et el, porque era guiado, partio-sse del rey et torno-se de do era venido, pàg. 113 
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Le rendrie el castiello de Alacant, porque en su poder era de querer-ge-Io dar, pàg. 
113 
Aquella era cosa que el non podie acceptar nin tomar, porque el avie ciertas 
convinencias con el rey de Castiella, pàg. 114 
Don Pelegrin se’n torno a Bayren et el rey se’n fue a Cullera solament con xx 
cavalleros, porque todos los otros eran ydos al ssitio de Villena, pàg. 115 
Se eran levantados de sobre Villena, porque los de la villa sallieron un dia et 
firieron en la huest, pàg. 116 
Ante se fue su camino sin nengunt contrast, porque los xristianos non osaron sallir, 
pàg. 116 
Fue-Ie enviado dezir que a los moros del regno de Valencia yva mal et que no 
osavan exir a las cavalgadas, porque era menester que el tornasse a Valencia, pàg. 
116 
Se maravillava mucho del rey, porque yva contra el, pàg. 117 
No lo puede fazer, porque aquellos que los han comprado los tienen, pàg. 117 
Callo que no dixo res, porque su intencion era mas de aver Xativa que los 
cavalleros, pàg. 117 
El entendie mas en cobrar el castiello que los presoneros, porque despues bien los 
avrie, pàg. 117 
Trobo que no era lugar convinent, porque del un cabo parescie fuert, mas de la otra 
part, pàg. 118 
No podien crebar todas las cequias nin los molinos, porque avie poca companya en 
la huest, pàg. 118 
Se maravellava mucho porque fazie aquellas cosas, pàg. 118 
Porque el era aparellado de render-Ie don Pedro de Alcala et los otros cavalleros 
qui eran seydos presos con el, pàg. 118 
Se maravillava d’el et de aquellas palavras, porque el no le cuydava aver fecho 
onta nin desplazer, pàg. 118 
Aquesti el ha tuerto de clamar-se, porque las casas nuestras no son eglesias, pàg. 
119 
Errarie durament contra nos et contra si mismo, porque non deve hombre cercar a 
su senyor, pàg. 119 
Porque se tenie el rey tan alto et tan fuert sobre el fecho de Xativa contra el 
alcayde, que nos podemos aver si queremos por nuestra part de los millores de su 
companya, pàg. 119 
Et el rey huvo grant plazer de aquellas nuevas, et porque el alcayde lo avie errado 
porque le avie quebrantado los patios que eran entre ellos, pàg. 121 
Et el rey huvo grant plazer de aquellas nuevas, et porque el alcayde lo avie errado 
porque le avie quebrantado los patios que eran entre ellos, pàg. 121 
Vos avedes assoldadados nos han dado danyo et menoscabo, porque han 
desbaratado et dampnificado las companyas de aquel qui nos aviemos 
encomendada Valencia, pàg. 121 
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Fizieron los moros grant razon, porque los xristianos tomavan assi bien de lo del 
alcayde de Xativa como de lo de la guerra, pàg. 122 
Que el lo rendiesse por tan poco que a mal ge lo tendrian xristianos et moros, 
porque ya sea que el nin los moros non sean de vuestra ley, pàg. 122 
Porque en toda demanda que faze senyor a vassallo o un hombre a otro, deve aver 
jutge, pàg. 123 
Dixo el rey que si avie, porque el era aquel qui le avie aducho una carta del vispo 
de Cuenca, pàg. 123 
Vino el infant et quiso emparar los dichos lugares, non lo quisieron hi recullir, 
porque todos se tenien por el rey, pàg. 124 
Porque ella avie pregado al rey que la dexasse yr a las vistas por tal que ella 
pudiesse meter alguna concordia, pàg. 124 
El infant es venido por aquesta razon, porque el es casado con vuestra filla et creye 
que vos non la podiedes mellor casar con hombre del mundo que con el, pàg. 125 
Porque quando nos casamos con la reyna donya Leonor, tia del infant, non nos fue 
dada tierra nin aver ninguno con ella, pàg. 125 
Et non vos desplacia, que no es hombre en el mundo a qui nos dassemos Xativa, 
porque es de nuestra conquista, pàg. 125 
El infant no devie demandar tierra con su filla porque otras ayudas grandes et 
muchas podie aver del rey, pàg. 125 
No ha hombre al mundo que vosotros non fiziessedes sallir de regia, porque todos 
vuestros afferes queredes fazer con grant ergull, pàg. 126 
Le enviava dezir que se maravellava mucho porque lo tenia sitiado, pàg. 127 
Serie provecho suyo, porque el rey le podrie fazer bien et mercet a el et a su linage, 
pàg. 127 
Lo pregava que el le tuviesse buen lugar en los afferes, porque el era escrivano 
mayor de Xativa, pàg. 127 
Et el moro pregolo que enviasse Ximen de Tovia al alcayde, por que era grant 
privado suyo et fiava-se mucho d’el, pàg. 127 
Que les dasse tregua entro al domingo siguient, porque los viellos yrien el viernes a 
la mezquita, pàg. 127 
Tanto amava el a su padre del alcayde et tanto a su filio, porque ge lo avie dexado 
encomendado, pàg. 128 
Que don Ximen Perez de Tovia tuvies el castiello por el rey, porque el alcayde se 
fiava mucho en el, pàg. 128 
Que ellos ge lo darien, porque ellos eran de los mayores hombres et mas bien 
enparentados de la villa, pàg. 128 
Porque nunca moro alguno le avie quebrantada la fe que le prometiesse, 128 
Que los de la huest non huviessen combatimiento, torneo et escaramuça con los de 
la villa, porque de dentro avie buenos VII cientos hombres de piet bien armados, 
pàg. 129 
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Et dixo don Ximen Perez al rey, que non le calie, porque el la tenia, pàg. 129 
Menester vos faze que proveades en vuestros afferes, porque algunos embargos vos 
salien que vos non vos los pensades, pàg. 129 
El rey dixo que lo fazien mal, porque tales cosas no se devien tener secretas, pàg. 
129 
Avie grant plazer porque los moros fazien cosas por que el los huviesse a echar de 
la tierra, pàg. 129 
Empero el rey huvo desplazer porque vido que ellos estavan muyt alegres, pàg. 130 
De la otra part el rey avie plazer porque ellos le davan causa et razon que el 
huviesse razon de procedir contra ellos, pàg. 130 
Nos dedes leal conssello et ayuda, porque intencion es nuestra de castigar-los et 
punyr-Ios, pàg. 130 
Lo devien fazer por el servicio de Dios et honor del rey et bien de la tierra, porque 
aquello tornarie a bien d’ellos, pàg. 131 
Mas valie proveyer-hy con tiempo ante que el caso aviniesse, porque los tiempos et 
las cosas del mundo eran variables, pàg. 131 
Se maravillavan mucho porque les querie echar de su tierra, pàg. 132 
Les envio dezir que Dios no lo hordenasse que el fiziesse tal cosa nin querie res de 
lo lur, porque el los avie guiados et assegurados, pàg. 132 
Que fuessen en ora buena sin ningun recelo, porque el avie dolor del mal que les 
fazie, pàg. 132 
Que fuessen aparellados de continent pora seguir-lo a desasitiar Penya Cadell, 
porque si aquel castiello se perdie, el puerto de Cocentayna serie perdido, pàg. 133 
Non tenie aquel consello por bueno, porque los moros eran muchos, pàg. 133 
Porque el rey de Aragon lo ama tanto, que so bien cierto que non te dira de no, pàg. 
134 
Que mal recaudo avie dado en su caça, porque el rey le avie tirado XVI castiellos 
dentro en VIII dias, pàg. 135 
Desafio al rey de Granada, porque grandes companyas de moros eran ya passadas 
secretament, pàg. 135 
Non lo dexedes deseredar, porque a present el no espera consello, pàg. 136 
Que non fue la batalla de Ubeda nin otra que fuesse en Espanya; porque a mi 
paresce que sobre tan grandes afferes, et do corre tan grant periglo, que el senyor 
rey deve aver buen conssello, pàg. 136 
Fazer-Ia-hedes en mellor tiempo que jamas fizo rey a otro, porque el ha grant 
menester de vuestra ayuda, pàg. 137 
Semblant manera serva el rey de Castiella a nuestra filla la reyna; porque el, por el 
tuerto que nos tiene, no nos osa pregar que le ayudemos, pàg. 137 
Nos non les entendemos demandar de consello sobre aquestos affe res, porque en 
las tierras del mundo no ha tanto deseo nin de valor en las gentes como devie ave, 
pàg. 137 
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Dezir-Ies-hemos delibradament que nos fagan ayuda pora cumplir aquesto que nos 
entendemos fazer, por que aquesta es cosa a nos forçada de fer, pàg. 137 
Non le ayudassemos, si le devemos ayudar, porque el es uno de los altos et 
poderosos reyes del mundo, pàg. 137 
Que le quisiesen agora ayudar en aquello que querie fazer, porque el avie mucho 
menester su ayuda, pàg. 138 

Porque si el rey de Castiella perdie su tierra, mas avrien que fazer el et ellos de 
defender et mantener la suya que non avien laora, pàg. 138 

Lo que jamas non fue, non sera agora en ninguna manera, porque jamas vos non 
demandastes consello, pàg. 139 

La ayuda que vosotros nos faredes tornara a vosotros en grant provecho, porque 
por un morabeti que nos tomemos de vos, vos ne daremos X, pàg. 139 

Et no vos demandamos aquesta cosa por deudo devido, nin porque vos hi seades 
tenidos, pàg. 139 

Porque si el pierde su tierra, la nuestra non serie segura, pàg. 140 

Aunque avie huvido grant desplazer porque el angel non le avie dicho que aquel 
serie el rey de Navarra, pàg. 140 

Todos vos devedes alegrar porque vosotros reparedes tan grant mal, pàg. 140 

Podemos-nos bien lohar de la clerezia et de los ricos hombres de Cathalunia, 
porque quando nos les mostramos aquesti buen proposito, pàg. 140 

Que el servicio valga tanto como en aquella manera puede valer, porque, si bien lo 
ymaginades, de vuestros hombres non puyara a V mil sueldos, pàg. 140 

Menester es que el acuerdo sia millor que lo que agora nos avedes dicho, porque 
nos non queremos ren, pàg. 141 

Senyor, por aquesta razon no vos la queriemos tornar, porque penssavamos que no 
vos plazerie, pàg. 141 

Porque sepades, senyor, que non vos han en coraçon de bien responder, pàg. 141 

Devriedes guardar de que natura es el negocio, et nos si lo fazemos a buena 
intencion o no, porque no es intencion nuestra que hombre del mundo nos tuviesse 
aquesto a mal, pàg. 141 

Porque nos lo fazemos por tres razones, pàg. 141 

Nos han profierto et fazen tan buena ayuda qui son mas que vosotros, porque alli 
ha IIII comptes, pàg. 142 

Si quiere no nos dedes res de lo vuestro, por que non lo perdamos de los clerigos, 
pàg. 142 

Porque mala cosa es jurar-se hombre contra su senyor, pàg. 143 

Et ellos respondieron que lo fazien porque les crebantava lures fueros, pàg. 143 

Que el crebantava el fuero, porque levava en su cort savios en leyes, pàg. 143 

Non fazie a ellos perjudicio ninguno, et que fazie lo que devie, porque en toda cort 
de rey devie aver scientes personas, pàg. 143 
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Non podien dezir que el los jutgasse en Aragon, sino por lur fuero tanto quanto lur 
fuero bastava. Porque lur fuero dize que alla do no fallara el fuero, que hombre 
recorra a razon natural, pàg. 143 

El les crebantava lures fueros et les demandava cosas injustas, por que en Xea los 
avie ya departidos quando contendian con el don Ximen d’Urrea, pàg. 144 

Los avie bien heredados, porque don Ferriz tenie buena honor, pàg. 144 

Avie heredado al padre de don Bernat Guillem de quanto avia en el mundo, porque 
se maravillava mucho que tan dura cosa avie comesa, pàg. 144 

Aquestas cosas fizo el rey por dos razones: la una, porque sabie el bien que ellos no 
le pudien assegurar nin firmar derecho, porque todo quanta avien era encorrido en 
su poder, pàg. 145 

Aquestas cosas fizo el rey por dos razones: la una, porque sabie el bien que ellos no 
le pudien assegurar nin firmar derecho, porque todo quanta avien era encorrido en 
su poder, pàg. 145 

La segunda razon era porque era laora mediant el mes de junio, et era tiempo de 
segar, pàg. 145 

Non pudie retener nin aturar las gentes, por costrecha ninguna que les fizies, 
porque cada uno querie yr a su hostal por recullir lo suyo, pàg. 145 

Ellos non podrien fazer derecho al rey, por que se eran jurados contra el, pàg. 145 

Agora conoscen-Io bien porque non me es semblant que yo les pueda dezir, pàg. 
146 

Que yo les pueda dezir en ninguna manera que vos fagan derecho et razon, porque 
non pueden por todo quanto han, pàg. 146 

Et assi lo fizieron, porque a cabo de un poco tornaron a el, pàg. 146 

Partio-se de Teruel contento et muyt pagado d’ellos por el grant amor que le avien 
mostrado, et porque tambien lo avien metido en obra, pàg. 147 

Los pregava carament que le quisiessen ayudar en tal manera que el et ellos se 
pudiessen honrrar de aquel fecho, porque aquella serie de las mayores honores que 
el jamas huviesse ovido, pàg. 147 

El dixo que avie menester provision et viandas pora la huest, es a saber, pan et vino 
et cevada, porque era menester que ellos andassen por la ciudat, pàg. 147 

Ellos dixieron que lo farien volentes, porque bien vidien que lo avie menester, pàg. 
147 

Se maravellava mucho d’ellos porque se eran levantados contra lur senyor don 
Manuel, pàg. 147 

Farie con don Manuel que los perdonasse, porque tal deudo avie con el, que el farie 
toda cosa que el rey quisiesse, pàg. 147 

Non quiso albergar dentro en la villa, porque los moros non se eran aun bien 
rendidos a don Manuel, pàg. 148 

Porque si alguno es deseoso de fazer armas, nos lo metremos en tal lugar, pàg. 148 
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Nos convendrie tornar a çaga con grant verguenya et vituperio, porque si 
acaesciesse como suele contescer muchas de vegadas que rumor se moviesse, pàg. 
149 

Que non mueva baralla nin riota entre vos mismos en la huest, porque esta es la 
peor cosa et mas peligrosa que seyer puede en huest, pàg. 149 

Porque laora mete hombre toda la huest en grant periglo, pàg. 149 

Que los enemigos podiessen correr sobre ellos, porque en aquel punto los podrien 
ligerament desbaratar et destruyr, pàg. 149 

Si algun pleyto o question se moviesse entre vos sobre cavalgada o en otra manera 
qualquiere, porque por estas palavras vienen las questiones entre los hombres, pàg. 
149 

Que le enviassen II o III moros de los millores del lugar, porque el querie fablar 
con ellos, pàg. 149 

Nos avemos enviado por vosotros, porque creemos que vosotros sabedes bien, pàg. 
149 

Que tal esperança avien ellos en el, porque bien avien oydo dezir que aquellos qui 
en el se fiavan eran bien seguros d’el, pàg. 150 

Et todos acordaron que fuessen a Elg por esta razon: porque ellos eran en el 
camino et podrien barrear a los que yrien, pàg. 150 

Mas se tendria Elg que Murcia, porque cullian mas pan que Murcia, pàg. 151 

Que los enoyassen et los canssassen; porque el acordava assi que los cavallos de la 
companya suya fuessen armados, pàg. 152 

La guidan, porque muchas celadas se perden por la cuyta et ravata de exir ante de 
tiempo, pàg. 152 

Dios avrie mercet d’el et lo perdonarie, porque el non tenie mala voluntat, pàg. 153 
Fillos, vosotros sabedes de qual part venides et qui es vuestro padre, porque vos es 
bien menester que vosotros vos esforcedes bien el dia de oyen el fecho de las armas, 
pàg. 153 

Es ora que vos remembredes qui es vuestro senyor, porque oy es el dia que nos 
devemos esforçar a fazer en tal manera lo que devemos, pàg. 153 

Que dixiessen su intencion, primera el maestre de Ucles, [...] porque sabien mas en 
aquella tierra que ellos, pàg. 154 

Por muchas razones: la primera, porque el se devie veyer de allí a VII dias con el 
rey de Castiella, pàg. 154 

La II, porque los moros tenien et defendien tan bien una fuerça como hombres del 
mundo, pàg. 154 

Que el pudiesse aver aquel castiello por todo un mes, porque dentro avia grant 
establida de gentes et de mucho pan et viandas, pàg. 154 

La III, porque Murcia fincava entre medio de el et de Oriuela, pàg. 154 

Non avian viandas en la huest sino pora aquel dia, porque ellos vinien por dar 
batalla si los moros huviessen aturado, pàg. 154 
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Et aun porque las batallas suelen Iiugerament seyer vencidas, pàg. 154 

El rey dixo que aquel consello non le parescie que fuesse bueno, porque era ya 
tardi, pàg. 154 

Et mas, dixo el rey, que ellos non se devrien mover por aquel polvo que avien visto, 
porque el pensava que no era res sino el viento, pàg. 154 

Que no era grant cura, porque aquellas non les podrien durar de diez dias avant, 
pàg. 154 

Nos avemos enviado por vosotros, porque querriemos fablar con vos, pàg. 156 

Porque el non querie enviar al rey de Castiella missagero ninguno entro que ellos 
lo huviessen puesto en possession de la ciudat, pàg. 157 

Pues ellos avien acuerdo de render-se a el, non lo devien tardar, porque la 
tardança era a ellos danyosa, porque el tenie alli grandes companyas de hombres a 
cavallo et de piet, pàg. 157 

Pues ellos avien acuerdo de render-se a el, non lo devien tardar, porque la 
tardança era a ellos danyosa, porque el tenie alli grandes companyas de hombres a 
cavallo et de piet, pàg. 157 

Huvo grant temor que fuessen presos o les fuesse fecha alguna traycion, porque 
ellos tardaron mucho en puyar, pàg. 157 

Ellos dixieron que non era assi empreso, porque en los encartamientos era 
contenido que ellos huviessen lures mezquitas, pàg. 158 

Et el rey respuso que ellos ivan errados en lur entendimiento, porque el avie et 
sabie millor las usanças et costumbres de los moros, pàg. 158 

Porque ellos non eran estados en los patios et convinencias que el avie fecho con 
los moros, nin sabien el secreto qual era, que por aquesto les desplazie lo que avie 
fecho el, pàg. 158 

Empero que non lo entendien bien, por que, segunt los encartamientos que el avie 
fecho a los moros, el los pudie echar fuera, pàg. 158 

Los pudie echar fuera de la villa quando quisiesse, porque en las cartas que dizien 
que el los deviesse retener en Murcia, pàg. 158 

Pregando-Io que el non quisiesse tomar aquella mezquita, porque aquel era el 
millor lugar que ellos avien, pàg. 159 

Laora dixo el rey que le desplazie porque ellos se querien prender con el, pàg. 159 

Fizo fazer un altar de Sancta Maria, porque en todas las villas et lugares grandes 
que el avie guanyado et guanyava de moros, avie fecho et fazie hedificar eglesias de 
Sancta Maria, pàg. 159 

Dios le avie fecho en complir lo que deseava, porque en tiempo passado, pàg. 159 

Que emparasse Murcia et toda la otra tierra, porque el assaz hi avie complido su 
deudo, pàg. 160 

Non avie en voluntat nin lo tenie por bueno, porque quando ellos eran seydos 
poderosos de aquella ciudat, pàg. 160 

Ellos dixieron que seria bueno, mas que non avrien que levar las viandas porque 
lures azemblas ivan ya cargadas, pàg. 161 
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El rey dixo que no se conquerien assi las tierras, porque en la conquista del regno 
de Valencia el fazie meter viandas pora III semanas, pàg. 161 

Ellos que tenien assaz de lo suyo, porque el los avie tan bastament provehidos, pàg. 
161 

Et tenie el lugar don Ferrant Sanchez, porque por razon de los sagramentes que los 
ricos hombres de Aragon avian fecho entre si, los unos livravan los castiellos a los 
otros, pàg. 161 

Que el pudiesse sacar de alli hombres que hi avie suyos, porque don Ferriz la 
querie establir de sus hombres proprios, pàg. 162 

Les respuso que aquello querie Dios, que el les dizie porque el pecado et la 
desconocencia que fazien contra el los occasionarie que non podrien fazer mal, pàg. 
162 

La una, porque ellos le avien fecho tanta mal et tan grandes sobras, pàg. 162 

Non quiso tomar acuerdo de otro ninguno, porque bien pensava que la mayor 
partida non le consellarien, pàg. 163 

Fama era que la fazien de part de fuera en los barrancos et entre los montes et las 
matas, porque trobavan casas do lo osassen fazer, pàg. 163 

Dixo el rey, porque no lo conoscie bien, qui era aquel Marques, pàg. 163 

Muyt bien avisado et instruydo, porque los otros lo avien bien informado, pàg. 164 

Et porque el sancristan era clerigo, livro-Io al vispo, pàg. 164 

Fechas el rey aquestas justicias, fue-sse’nde a çaragoça et de alli en regno de 
Valencia, porque luengo tiempo avie que no y era estado, pàg. 164 

Que ge lo querien fazer saber, porque mas les plazie que el las huviesse que otri, 
pàg. 165 

Movieron guerra contra el rey sobre el condado de Urgel, porque el compte era 
muerto, pàg. 165 

Supplicando al rey que lo perdonasse, porque el perssonalment no vinie a el segunt 
que era tenido, pàg. 165 

Considerando el deudo que avie con el, et porque el era tal et tan virtuoso, pàg. 165 

Et porque la fiesta de Nadal vinie tan cerca, el dexo en Cervera, pàg. 165 

Non le cumplirien aquello que le enviavan dezir, porque los afferes eran muyt 
grandes, pàg. 166 

Non avrie ningun rey fecho, porque toda la tierra sancta de ultramar et el sancto 
sepulcro se’n podrie guanyar, pàg. 166 

Lo uno, porque de poco tiempo aca era començado lur poder, pàg. 166 

Lo otro, porque ellos nunca avien enviado mensageros a ningun rey de xristianos, 
pàg. 166 

Porque la onrra suya devie el reputar por suya, pàg. 166 

Mucho he grant plazer porque vos avedes tan grant coraçon, pàg. 166 
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Que vayades menos de nuestra ayuda, porque assi lo fazedes vos quando menester 
nos faze, pàg. 167 
Et otro dia, el rey de Aragon passo por Ucles, porque el maestre de Ucles lo avie 
convidado, pàg. 167 
Era patron de la nau del rey, que non fazie afer en ninguna manera, porque la nau 
del rey non devie yr sin que non levas un timon sobrado, pàg. 168 
Clamando-Ie mercet que non quisies fazer aquel viage, porque ellos avien recelo 
que por las grandes escuredades que se fazien en Acre al comienço de la yvernada, 
podrien errar et perder la tierra, pàg. 169 
La razon fue aquesta: porque los otros avien el viento al lebeg tan bastant que 
podien bien orcear faziendo lur viage, pàg. 169 
Se maravillava mucho d’ellos et de lures palavras, et porque por xxx cavallos que 
ellos le proferien el huvies a tornar en la mar, pàg. 170 
Que non lo farie por cosa del mundo, porque entre su nau et las otras, hi avie entre 
muertos et afogados mas de c et xv cavallos, pàg. 170 
Que non plazie a Dios que el fiziesse aquel viage, porque ya otra vegada lo avie 
quesido fazer et non lo avie podido fazer, pàg. 170 
Non lo avie podido fazer nin complir, nin aun començar, porque diez et siete dias et 
XVII noches duro la fortuna, pàg. 170 
Bien conoscien que a el desplazie fuert, porque el no avie podido passar la mar nin 
cumplir su viage, pàg. 170 
Nos dassedes partiendo-nos de vos que fincando en la tierra con vos. Porque las 
gentes et subditos nuestros de Aragon et de Cathalunya nos darien mil milia 
sueldos, pàg. 171 
Et non lo quisieron render, porque fama era que companya de gentes les vinien en 
ayuda, pàg. 171 
Non eran establidos porque non se recelavan d’aquellos, pàg. 172 
Porque fazie grant calor et el rey no era estado bien sano, pregaron-Io que se 
quisies tornar a Xativa, pàg. 172 
Apres vino a el el infant don Pedro, porque el avie enviado por el, pàg. 172 
Et porque Dios lo quiso asi, vino-Ie en Xativa algun destempramiento, pàg. 172 
Lo qual nos ha fecho singular gracia sobre todos los otros reyes de nuestro tiempo, 
porque non se troba nin es en memoria de hombres que, de David nin de Salamon 
entlaca, aya otro rey tanta regnado como nos, pàg. 173 
Especialment que echasse los moros del regno de Valencia, porque todos eran 
traydores, pàg. 173 
Bien lo avien dado a entender a el diversas vegadas, porque faziendo-Ies el bien et 
manteniendo-Ios ellos todo tiempo, avien punyado en seyer-Ie desleales, pàg. 173 
Non se partiesse de la frontera nin lo sacasse laora del regno de Valencia, porque 
la tierra se podrie perder, pàg. 174 
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 26  porque final: 
Et assi fue fecho, por que todos fueron a las cortes al dia asignado, pàg. 14 

Et don Ato de Fozes, qui era entrado en la ciudat, no lo dexaron venir delant el rey 
por que non lo pudiesse aconsellar, pàg. 20 

Et assi fue fecho, por que non fuessen sentidos de los moros, qui les estavan davant a 
la riba de la mar, pàg. 33 

En persona huvo de yr alla con todas las cosas, porque non le fuessen robadas, pàg. 
47 

De los quales dio partida ad algunos a qui el quiso, por que poblassen la tierra, pàg. 
58 

Faremos hi levar la reyna nuestra muller, por que las gentes digan et entiendan que 
nos avemos coraçon de firmar ally, pàg. 60 

Et aturaron alli aquella noche et metieron sus guaytas a cavallo et a piet porque 
hombre del mundo non pudiesse entrar, pàg. 61 

Mas nos fazemos aquesto por que las gentes non murmuren nin nos tengan por 
simple, pàg. 64 

Partio-se d’el por que le dexassen passar su corruço, et dixo-Ie que otro dia tornarie 
a fablar, pàg. 67 

Et tuvieron sus ballesteros apparellados en el muro et en la barbacana, porque les 
ayudassen et los defendiessen, pàg. 76 

Que se acostassen todos a las tiendas planament et sin rumor porque no fussen 
sentidos, pàg. 77 

Et fizo partir d’el aquellos III con qui el avia fablado primerament, porque los otros 
no se sospechassen res, pàg. 82 

Et los corredores qui eran ydos a Valencia eran-se puestos en celada, porque si el 
rey moro sallie, que peleassen con el, pàg 85 

Mas te avrie valido tirar contra los moros et no desemparar tu senyor en el campo, 
porque si tu fuesses preso, ya sallieras por c o ccc sueldos, pàg. 91 

Que enviaremos por la reyna, nuestra muller, et por nuestra filla, que es a Requena, 
et las faremos venir aqui, porque entendades que nos avemos voluntat de aturar aqui et 
de conquerir esti regno, pàg. 94 

A la noche ellos fizieron muchas almenaras en las galeras por que los de la ciudat lo 
supiessen que alli eran, pàg. 100 

Non era bueno notificar nin publicar aquel secreto a los ricos hombres nin a 
ninguno otro de la huest, porque non turbassen el fecho, pàg. 102 

Non cuydava aver-Ie errado nin fechas tales cosas contra el, porque deviesse recebir 
tanto mal, pàg. 104 

Et porque sea en memoria quando fue presa la ciudat de Valencia, fue presa la 
viespera de Sant Miguel, pàg. 108 

Mandando que lo guardassen bien porque si el ferido murie, que fuesse fecha 
justicia d’el, pàg. 118 
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Era venido a la huest, por consello del vispe, porque fablasse con los de la villa, 
pàg. 123 

Avie grant plazer porque los moros fazien cosas por que el los huviesse a echar de la 
tierra, pàg. 129 

Et digo-vos aquesto porque ayades grant conuerto et proveyades millor en los 
afferes, pàg. 140 

Ya avie tractado con los moros de Elg, porque algunos non le embargassen los 
afferes, pàg. 150 

Rendieron la dicha torre al rey, la qual el recomendo al vispo de Barcelona porque 
guardasse que ninguno non talasse a los moros nin fiziesse ma, pàg. 151 

Porque vos, senyor, fazedes aqui grandes missiones, pàg. 160 

 
52 exemples de por tal que (mostra) 

Dos partidas yvan a vegadas a Monçon, temptando et tractando que el infant sallies 
del castiello, procurando cascuna partida de su part por tal que destruyes la otra, pàg. 
14 

Et mando el rey que fuessen armados e cavallos et fuessen puestas guaytas o 
escuchas luent de la huest, por tal que si res sintiessen, que lo fiziessen saber, pàg. 35 

Et fizo meter el rey alli aquellos mantelletes, por tal que fuesse mas cerca de don 
Bernat Guillem, pàg. 76 

Farie fazer un muro, por tal que los xristianos non huviessen lugar de andar entre 
ellos nin de fazer-Ies ningun danyo, pàg. 121 

Era bueno que aplegasse sus cortes, por tal que las cosas se fiziessen mas 
aconselladament, pàg. 137 

Senyores, por tal que el senyor rey aya mayor affeccion en estos afferes [...] 
recontar-vos-he una vision que un freyre..., pàg. 140 
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Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lumero 185 
(mayo-chunio 2008), Edita: Publicazions d’o Consello d’a Fabla Aragonesa. 
Publicazión bimestral en aragonés creyata en 1978 
 

Detall de les ocurrències comptabilitzades: 

14 por + infinitiu:  180 pa (o ta)  

8  por + infinitiu:  42 pa  
por + infinitiu causal: 5 introduint un circumstancial de temps: 1 
por de règim+ infinitiu: 3 introduint un complement nominal de 

destinació:  
12 

por amb altres valors: 251 introduint un infinitiu de destinació: 21 
  introduint un infinitiu impulsivofinal: 8 

6 per + infinitiu:  138 ta  
per + infinitiu causal: 1 introduint un circumstancial de temps: (1 ta siempre) 15 
per + infinitiu d’acció no feta: 2 introduint un benefactiu:  10 
per de règim+ infinitiu: 3 introduint un interrogatiu 1 
per amb altres valors: 8 introduint un complement nominal de destinació:  42 
  introduint un infinitiu de destinació: 63 
  introduint un infinitiu impulsivofinal: 5 
  expressant opinió: 2 
50  porque (33 porque, 1 por que, 
15 por qué  i 1 perque) Altres 

 

porque interrogatiu directe: 12 enta (sentit direccional: ‘a’, ‘cap a’)  23 
porque interrogatiu indirecte: 3 ta (amb el seu primitiu sentit direccional: ‘a’, 

‘cap a’) 
66 

porque causal: 34 pa que 6 
porque final: 1 ta que 10 
  per tal de:  1 

 
 

  

8  por + infinitiu: 
 5  por + infinitiu causal: 

No imos á esmicazar, ni sisquiera nombrar, a moltetú d’autuazions d’o Consello en 
fabor de l’aragonés por estar amplamén conoxitas por toz, pàg. 12 

Compartir una zierta tradizión de comunidá politica por aber teniu en o pasato os 
mesmos soberanos e bellas instituzions comuns, pàg. 56 

Escapar d’a condena que pendeba sobre el e sobre a chen d’a suya familia por 
“contumazes”, por rebeldes contra Aragón u por estar acusatos d’o asesinato de Pedro 
d’Arbués, pàg. 63 

Declaratos “Contumazes” por aduyar a Leonardo d’Alagón, pàg. 63 

Prezisamén por emplegar-se más que más (u tamién) en a ziudá de Uesca, pàg. 70 

 
 3  por de règim + infinitiu: 

Dende o suyo naximiento, o Consello s’ha carauterizato por amostrar buenos 
modos, por emplegar un luengache e autituz politicamén correutos, por ser un exemplo 
de saper estar, pàg. 12 
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Dende o suyo naximiento, o Consello s’ha carauterizato por amostrar buenos 
modos, por emplegar un luengache e autituz politicamén correutos, por ser un exemplo 
de saper estar , pàg. 12 

Dende o suyo naximiento, o Consello s’ha carauterizato por amostrar buenos 
modos, por emplegar un luengache e autituz politicamén correutos, por ser un exemplo 
de saper estar., pàg. 12 

 
6 per + infinitiu: 
 1  per + infinitiu causal: 

Cuan algún crío no’n ha puisto replegare güeires, per no aber-se espabilau pro, se’n 
ba gritando, pàg. 34 

 
 2  per + infinitiu d’acció no feta: 

¡Y lo que tos queda encara per fer y per escribir!, pàg. 23 

¡Y lo que tos queda encara per fer y per escribir!, pàg. 23 

 
 3  per de règim + infinitiu: 

D’esfuerzos perens | per guardar las casas. | Per fer-las más grans  | u per 
conserbar-las, pàg. 35 

D’esfuerzos perens | per guardar las casas. | Per fer-las más grans  | u per 
conserbar-las, pàg. 35 

D’esfuerzos perens | per guardar las casas. | Per fer-las más grans  | u per 
conserbar-las, pàg. 35 

 

1 per tal de 
Redazión probisional, ta que qui quiera pueda aportar alegazions u socherenzias per 

tal d’amillorar a redazión definitiva, pàg. 72 
 

42 pa 

 1  introduint un circumstancial de temps:  
Daban güena cuenta d’os manjares acotraziaus pa esta noche, pàg. 30 

 
 12  introduint un complement nominal de destinació:  

Custión ísta que, pa muitas presonas, ye difízil d’asimilar, pàg. 11 

Bien sabido ye que en as casas antiguas o cuarto más importante yera o que se 
dedicaba pa cozina, pàg. 30 

Se feba o imbite tamién pa os criaus y os pastors, pàg. 30 

Todo esto regau con bino biello que l’amo d’a casa guardaba pa estas ocasions, 
pàg. 30 
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Dimpués, pa remate, con o poncho que iban quemau dinantes y que ya estaba una 
miaja templau, pàg. 30 

Aprendió que pa las cosas de l’amor tiens que tener a mollera bien despierta, 
pàg. 32 

Y pa ixo nada mejor  | que preparar vella recena, pàg. 36 

Dimpuesas hemos pensáu de fer ronda,  | pa ixo tenemos apalabrada orquesta, 
pàg. 37 

En qu’haigamos rematáu a ronda  | será minister recobrar fuerzas,  | pa o que nos 
chuntaremos toz  | alredol d’una güena mesa, pàg. 37. 

Festival de canto pa gallinas luecas, pàg. 38 

A referenzia á las ubas se debe a que, pa la prozesión, s’adorna con ista fruita y 
albaca a, pàg. 51 

L’artista que la executó pintó un caballo que, pa os ayerbenses, pàg. 51 

 
 21 introduint un infinitiu de destinació: 

Fegura creyada pa aduyar á o secretaire, pàg. 11 

Tamién bi ha aneudotas pa contar ¡claro que sí!, pàg. 11 
Dimpués s’acude enta misa pa zelebrar o nazimiento d’o nino Chesús, pàg. 30 
Una campana mu ancha pa recojer o fumo, pàg. 30 
En aquellas cadieras o millor puesto pa discansar dimpués d’as duras fainas d’o 

día, pàg. 30 
Estaba remplida d’agua caliente pa fregar o bajillero, pàg. 30 
Esta bez teneban pa minchar: esquerola bien ajiada y olibas negras con adobo, 

pàg. 30 
Saboriar l’aromatico caldo que serbirá pa aduyar a engullir os postres, pàg. 31 
Unos empanadicos de calabaza, que seguntes les diziba a dueña, estaban pa 

chupar-se os dedos, pàg. 31 
Un mesache d’Agüero que firmó esta sanmiguelada pa siguir o rebaño con siño 

Mariano, pàg. 31 

Todos bendeziban a las cozineras por o güen tino que iban tenido pa condimentar 
aquellos ya desaparezidos manjares, pàg. 31 

No teneba agallas pa izir-le o muito que le gustaba, pàg. 31 
Teneba problemas pa sacar a trancas y barrancas o que nezesitaba sacar, pàg. 32 
Buxos, aliagas y tozas  | pa fer una güena chera, pàg. 36 

Esperemos qu’o tiempo acompañe  | y no bufe bruxineta,  | ni se l’ocurra 
nevusquiar  | pa no amolar a fiesta, pàg. 36 

Y pa dale más realze a festividá  | a misa por os musícos será cantada, pàg. 37 

Luego rondaremos l’avenida Sobrarbe  | y mos esbarraremos en l’arbolera  | pa 
inos-ne to Barrio nuevo Partara,  | ande pensamos danos a güelta, pàg. 37 
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Pero si mos en quedan anímos  | pa cruzar o barranco d’Ena, pàg. 37 

O menú ye pronto pa sabelo  | pero lo ferá güena cocinera, pàg. 37 
Y pa rematar a brenda  | café, copa y recopa, pàg. 37 
No vagará dormir a siesta,  | t pa fer tiempo hasta l’hora d’o baile, pàg. 37 

 

 8  introduint un infinitiu impulsivofinal: 
En o fogar, pa reforzar a leña que ardeba, aun bulcaron un par de capazos de 

cascos d’almendra, pàg. 30 
Apuraron unos cuantos tragos más d’aquel güen bino, pa afogar a fartalla que 

s’iban rematau de meter en a pancha, pàg. 31 

Allí, ensanchando as garras pa no cayer en t’o suelo, pàg. 32 
Fiendo o que podeba pa estar tieso en o branquil d’a puerta, Miguel refitoliaba a 

todos, pàg. 32 

Agustina, tiengo que charrar con tu, pa izir-te o muito que te quiero, pàg. 32 

Ampraremos vel trautor  | y mos n’iremos ta la glera  | pa replegar troncas y 
camals  | y radices d’olivera, pàg. 36 

Pa rematar con rasmia o pograma  | o que fa más gozo ye a verbena;  | iste años 
hemos afirmáu | una renombrada orquesta, pàg. 38 

No les han feito guaire caso y por o tanto deseyan que se’n baigan pa bier si as 
nuebas que plegarán achuntadas son d’otra traza, pàg. 51 
 
6 pa que 

Unos piazos de tozino somarrau que soltaban as gotetas de grasa enzendida pa que 
quedase bien dorau, pàg. 30 

Cuando as dueñas preparaban a ropada d’os pastors, ameraban o bino pa que 
cundiera más y no les fiziera mal, pàg. 31 

Unos piazos de tozino somarrau que soltaban as gotetas de grasa enzendida pa que 
quedase bien dorau, pàg. 30 

Afinando ben a tonada  | pa que no s’escuelgue vella maceta, pàg. 36 

Habrá que rezale a San Veturián  | pa que naide se quede a dos velas, pàg. 36 
Vel par nietros de vino  | y chanpán con bombolletas,  | y pa qu’os aguaus no 

chemequen  | gasiosas y agua fresca, pàg. 37 

 

 23 enta (sentit direccional: ‘a’, ‘cap a’) 
Ye una finestra en aragonés ubierta enta o mundo, pàg. 4 
En chunio de 1978 saliban enta ra luz publica dos fuellas ziclostilatas, pàg. 4 
Que fa o lumero 16 d’a colezión "Puens enta ra parola", pàg. 5 

Luis del Val manifestó ro goyo por a esistenzia d’iste concurso e aganó á os 
organizadors a continar enta debán, pàg. 6 

Asinas que malas que i plegó chunio, enfilemos enta O Partidero, pàg. 28 
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Dimpués s’acude enta misa pa zelebrar o nazimiento d’o nino Chesús, pàg. 30 
Un fogar grandizo que teneba una cadiera enta cada lau y una campana mu ancha, 

pàg. 30 
Arrimaus ent’as brasas, pàg. 30 
Destapó os pucheros y azercó enta o bapor que s’escapaba un paler encendido, pàg. 

30 
Llamaban a os fiels enta la misa d’o gallo, pàg. 31 
As mullers s’adelantaron enta la Iglesia, pàg. 31 
Paso a paso s’azercaba enta onde estaba el, pàg. 32 
Paize que o bino se te’n sale por as garras enta baxo, pàg. 32 

Bien se bale, que como abeban llegau tan tarde y ya no quedaba sitio, se quedaron 
chunto ent’a puerta de salir, pàg. 32 

Sin pensar-lo más, cutio cutio, s’en fué ent’a calle, pàg. 32 

Miguel golbió os güellos enta os calzons, pàg. 32 

O millor azeite nuestro pillaba o toli enta lo estranchero, pàg. 43 

L’augua de chenero leba azeite enta ra tinalla, bino enta o lagar e grano enta o 
granero, pàg. 43 

L’augua de chenero leba azeite enta ra tinalla, bino enta o lagar e grano enta o 
granero, pàg. 43 

L’augua de chenero leba azeite enta ra tinalla, bino enta o lagar e grano enta o 
granero, pàg. 43 

Defeutuosamén tresladato dende l’anglés enta l’aragonés, pàg. 57 
Zona plana con fuen e muita yerba que bi ha enta par d’o norte d’o Tozal, pàg. 75 

A unica eszeuzión son os escritos en benasqués, bariedá d’aragonés de transizión 
enta o catalán, pàg. 76 

 

 

196 ta i 8 t’ 
 65 amb el seu primitiu sentit direccional (‘a’, ‘cap a’): 

Ye tradutor de barias obras d’o castellano e de l’aragonés ta o ruso, entre atrás, 
pàg. 10 

Emos de continar entabán con o mesmo esprito cara ta un ochetibo común, pàg. 13 

Me’n baxé ta tierra plana, pàg. 15 
Mos ofrexe o suyo serbizio en o interior d’os lumers 34 ta 40, pàg. 17 

Mama eba iu ta la escuela, pàg. 18 

En istas yera cuan, bellas 2 añadas dimpués d’ ixo i plego ta Machisterio y me i 
trobo con un mesache, pàg. 18 

¿Por qué aberba benito á parar ta Alquezra?, pàg. 20 
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Rexina eba trayito cuan plegó ta la casa, pàg. 21 

Chirando a bista ta la zurda os güellos puyaban e puyaban, pàg. 21 
Os fillos yeran chicoz e diban ta la escuela d’o lugar, pàg. 22 
E mesmo puyaban ta las falsas que baxaban ta las cuadras dica que doña Milia 

deziba prou, pàg. 22 
E mesmo puyaban ta las falsas que baxaban ta las cuadras dica que doña Milia 

deziba prou, pàg. 22 
Como as atras, as que i abeba en salón e salas, bien arrimatas ta la paret, pàg. 22 

Pero denantes tendrá que acompañarme ta la Polizía 
– ¿Ta la Polizía? – Bueno, ta la Guardia Zebil, pàg. 23 

– ¿Ta la Polizía? – Bueno, ta la Guardia Zebil, pàg. 23 

Arribata de Rexina ta casa de don Buliano, pàg. 24 

Bien, agora pasaremos ta o salón, pàg. 24 
Olvidando-se de raso, de tot e ta tot, d’os suyos propios fillos, pàg. 24 
Prenió con man tremolosa o baso de leit e se l’amanó ta os labios, pàg. 24 

Entremistanto por as escaleras que baxan ta la bodega, puyaba una muller alta, pàg. 
24 

Siente, cariño, pienso plegar ta on que siga menister, pàg. 24 

O tren que s’amanaba beloz ta la formosa estazión de Canfrán, pàg. 25 

Con as crías d’a escuela chugábanos a encorrer-nos escaleras t’arriba y t’abaxo, 
pàg. 26 

Con as crías d’a escuela chugábanos a encorrer-nos escaleras t’arriba y t’abaxo, 
pàg. 26 

Quin e Mina eban salito ta o pasillo e rematoron a suya charrada, pàg. 26 

As cletas d’o balagoste d’a plataforma s’ubriban ta dintro, pàg. 26 

Puyábanos ta casa d’a mía lola, que yera en a Pataquera, pàg. 28 
Enfilemos enta O Partidero, t’a güerta de Bitorino, a cullir un manullo de rosas, 

pàg. 29 

Marchábanos toz os primos dende Barrio Nuebo con as yayas t’a fuente Marzelo, 
pàg. 29 

Ta berano, á begatas, me’n iba á dormir ta casa d’a mía lola, pàg. 29 
Beniban enganchaus d’o güembro dando bandiadas d’un lau en ta l’otro d’a calle, 

pàg. 31 
Ensanchando as garras pa no cayer en t’o suelo y fiendo o que podeba, pàg. 32 
Yo m’acuerdo que tos dizié que tos ébez despertau mui tarde, que ta ón íbez, que no 

diba a salire cosa, pàg. 33 

Agora bes ta casa Luperzio y di-le a Mamés que se meta bien rufo, pàg. 33 

Y Chuaquina blincó de casa Paula ta casa Luperzio, pàg. 33 
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Y Chuaquina se’n tornó ta casa Paula a duyar-le a la suya mai en lo que calese, pàg. 
33 

Como es dos soz chóbens, podrez fer de pais del mozet cuan nusatros nos n’aigán 
diu ta l’atra vida, pàg. 33 

La comadre yera la encargada de lebar al rezién naixido ta la ilesia, pàg. 34 

Y cuan ye bautizau, se ba ta casa a zelebrar-lo, pàg. 34 
Cuan se’n ban ta casa, la madrina imbita, con una zarpada de lilas a toz es que se 

troba, pàg. 34 
Cuan ya son toz en casa, se sale ta’l balcón u ta la bentana más gran que i hai, pàg. 

34 
Cuan ya son toz en casa, se sale ta’l balcón u ta la bentana más gran que i hai, pàg. 

34 

Fa asabelo goy bier a’s críos fendo correntidas, ta toz es puestos, pàg. 34 
Biendo a’s críos acoriendo t’alto, ta baixo, t’aquí, t’allá, pàg. 34 
Biendo a’s críos acoriendo t’alto, ta baixo, t’aquí, t’allá, pàg. 34 
Biendo a’s críos acoriendo t’alto, ta baixo, t’aquí, t’allá, pàg. 34 
Biendo a’s críos acoriendo t’alto, ta baixo, t’aquí, t’allá, pàg. 34 

Cuan acaban de decharlas, se’n ban ta drento, pàg. 34 

¡Con qué güena gana  | ta la ilesia diben  | toz a acompañar-lo! , pàg. 34 

Ampraremos vel trautor  | y mos n’iremos ta la glera, pàg. 36 
Y vienga chen ta la foguera,  | pos de güen implaz  | convidamos a toz  | os que venir 

quieran., pàg. 36 
Pero como en-habrá convidada  | de cremadillo de ron a la cazuela,  | tamién será 

fácil qu’o efecto  | se mos suba ta capeza., pàg. 36 

Ta misa y a rondar, pàg. 36 

Toz hemos de cumplir con San Veturián: | a misa se ferá ta meyodiada,  | y cuan o 
escolano toque o zimbelé  | ta la ilesia iremos d’escapada, pàg. 37 

Tamién baixaremos to Barrio Baixo  | brincando entre’as piedras d’a Costera,  | 
anque os que circulen motorizáus  | saldrán ta carretera por a Fuenteta, pàg. 37 

Seguiremos por avenida Pirinaica  | hasta llegar ta gasolinera, pàg. 37  

Os qu’haigan quiesto apuntar-se ta lifara  [tiberi] | podrán asentase n’a cadiera, 
pàg. 37 

Bi ha firmes refrans e mazadas que barean d’uns lugars ta atros, pàg. 43 

As calendatas ta cullir as olibas cambean d’unos lugars ta atros como se bei en o 
refranero, pàg. 43 

Pex d’o emisferio norte trayito ta ra Peninsula a meyaus d’o sieglo XX, dende 
Franzia, pàg. 61 

Cuan tornó ta casa suya se ficó en o monesterio d’as Huelgas, pàg. 62 
Se trobó America cuan quereba plegar ta las indias, pàg. 62 
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Se tresbatió a tradizión d’ir ta Dulzis os de Salas, pàg. 67 

Mañana iré ta Zaragoza, pàg. 71 
Más u menos perzeutible, podendo plegar ta l’ausenzia total, pàg. 73 

 
 15  introduint un circumstancial de temps: 

 Dixando a nuestra imachen –as nuestras barucas, os nuestros suenios, tamién as 
nuestras escontradizions– imprentatas ta cutio en o paper, pàg. 3 

Luengo e pleno d’abenturas como la tornata ta Itaca de o poema de Kavafis, pàg. 4 

E tampó le feba goyo compartir o leito ta siempre con un atra muller que no estase 
Milia, pàg. 22 

Ta l’ibierno, dimpués d’a Nabidá, marchaba don Buliano á pasar una temporada en 
Alicante, pàg. 24 

Ta berano, á begatas, me’n iba á dormir ta casa d’a mía lola, pàg. 29 

Flor d’olibera en abril, azeite ta o candil, en mayo ta to’l año, e ta San Chuan, azeite 
ta entinallar, pàg. 43 

Flor d’olibera en abril, azeite ta o candil, en mayo ta to’l año, e ta San Chuan, azeite 
ta entinallar, pàg. 43 

Augua ta San Chuan, quita azeite, bino e pan, pàg. 43 

Augua ta mayo, quita azeite e no da grano, pàg. 43 

Ta Santa Catalina (25 de nobiembre) puya l’azeite ta ra oliba, pàg. 43 

Ta Santa Catalina (25 de nobiembre) puya l’azeite ta ra oliba, pàg. 43 

Ta Santa Luzía (13 de diziembre), torna l’azeite ta ra oliba, pàg. 43 

Ta Santa Luzía (13 de diziembre), torna l’azeite ta ra oliba, pàg. 43 

Ta San Silbestre (31 de diziembre) entinallato siga l’azeite, pàg. 43 

Ta san Antón de chinero, trachina una ora más o trachinero, pàg. 72 

 
 11 introduint un benefactiu: 

Os benefizios d’o libro son ta l’asoziazión Atades de Uesca, pàg. 5 
Pulpa d’a remolacha que’n trayen d’o Sendicato de Uesca ta os latons, pàg. 23 
Con o carbón que trayen ta la salamandra, pàg. 23 

Ya puedes beyer que yo no quiero cosa ta yo ¿me replegas?, pàg. 24 
Pues er quereba dexar-me tot ta yo, bueno, cuasi tot, menos a lexitima que siempre 

ye ta os fillos, pàg. 25 
Pues er quereba dexar-me tot ta yo, bueno, cuasi tot, menos a lexitima que siempre 

ye ta os fillos, pàg. 25 
Tamién parixeba allora tan lueñes e difízil d’alcanzar como pueda estar ta nusatros 

agora una identidá nazional europeya, pàg. 57 

Una añada dimpués plegó ta yo o que eba publicato Marisa Azuara, pàg. 63 
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Colón yera una cosa u atra. Ta yo, como ta ista mesacha d’Alcorisa, Colón yera 
deszendién d’a casa Alagón, pàg. 63 

Pero ta o siñor Pascual, con romería u sin romería no en tenemos de perdón, pàg. 67 

 
 1 introduint un interrogatiu: 

Ta qué, tot yera platero, pàg. 22 

 

 42  introduint un complement nominal de destinació:  
Una ferramienta de comunicazión que fa buena onra ta ra normalizazión de 

l’aragonés, pàg. 4 

Todas istas resoluzions se publican en istas Fuellas 185 ta conoximiento de toz, pàg. 
5 

Contina abanzando en l’aportazión de materials ta ra concrezión e millora de 
l’aragonés común escrito, pàg. 5 

O feito de que salisen chusto ta la Feria imposibilitó a suya presentazión, pàg. 5 

A suya perda estió un trucazo ta muita chen d’a ziudá de Uesca, pàg. 6 
Se fizon tamién arredol de trenta añadas que plegué ta la Secretaría d’o Consello 

d’a Fabla Aragonesa, pàg. 11 

Por ixo, cuan siento que as palabras no fan onra ni sirben ta salbar a propia vida, 
pàg. 12 

A redazión de Fuellas nunca no han bibito de culos ta ra reyalidá, pàg. 16 
Una campaña de replega de suscritors ta Fuellas, pàg. 17 
Ye una ferramienta que bale ta tot lo que se quiera y sobre tot ta espresar una traza 

diferén de beyer a bida, pàg. 18 

Ta isto, solo que tenemos una posibilidá, estar ultraintegradors, pàg. 18 
Esfendeba a chunificazión con a fin de qu’ixa a fabla no s’amortase y podese 

escribir-se con unos regles ta todas as bariedaz, pàg. 19 

¡Ni ta la fiesta s’eba bisto ixe miraglo de limpieza, orden, e mesmo resplandor!, pàg. 
20 

Ixa ulor que foricaba o naso, beniba d’una sustancia prou conexita, e ta er, que 
teneba biñeros e una bodega plena de pipas e tonelez, conexita asabelo, pàg. 22 

La tiene en as suyas mans ta esbiellar-la, adautar-la e amillorar-la ta bels atros 
serbizios que no pas estación, pàg. 26 

S’encarga de tumbar a zarpadas las lilas, que son las nuezes, las abellanas, es 
carambelos, y las pedadillas ta’s críos que son abaixox en la carrera asperando a que 
les ne tiren, pàg. 34 

Que naide s’enfade por a murga  | – isto va ta chen más viella –  | si está dormindo y 
se deshora, pàg. 36 

Flor d’olibera en abril, azeite ta o candil, en mayo ta to’l año, e ta San Chuan, azeite 
ta entinallar, pàg. 43 

En os tiempos que corren, os treballos ta ra cullita de as olibas, pàg. 43 
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Si yeran grans –ta os mozarrons– muitismo millor, pàg. 44 

As chens senzillas lo empleyaban con fe ta toda mena de mals, pàg. 44 

O ranzio ye bueno ta o bino; pero malo en l’azeite e o tochino, pàg. 45 

Ta itar a sal, un cuerdo; ta tallar as fuellas, un alborotato; ta l’azeite un esmanotato, 
e ta rebolber, un abarrenato, pàg. 45 

De cosa en tiengas ta castigo, menos d’azeite, ordio e trigo, pàg. 45 
Materials ta lo estudio de l´aragonés popular moderno, pàg. 54 

Ye común ligar á iste conzeuto e ta la gran mayoría d’os pueblos, pàg. 55 
Esisten fuertes resistenzias á considerar o Estato-nazión como lo referén identitario 

nazional unico u "chenuino" ta buena cosa d’a población, pàg. 56 
Una encara feble identidá común europeya gosa parixer poco creyible ta os 

esfensors á ultranza d’a teoría d’a preeminenzia d’os Estatos nazionals autuals, pàg. 57 
No ye pues una parola cheneral ta pexes chicos, pàg. 59 

Os suyos nombres castellanos dan ta pensar, pàg. 59 
Encara que anguilón ye más propio ta atra espezie, pàg. 60 

Uno d’os suyos nombres piamoteses, teston, torna ta ra mesma ideya, pàg. 61 

Be d’estar que o biello Chuan II ya no la serbiba ta bels treballos y era teneba 
nesezidaz, pàg. 63 

Colón yera una cosa u atra. Ta yo, como ta ista mesacha d’Alcorisa, Colón yera 
deszendién d’a casa Alagón, pàg. 63 

Ta isto, no más cal beyer a sobrebuena obra Acordanzas de San Pelegrín, de Chesús 
de Mostolay, pàg. 66 

Nunca no se mobió d’allí y de Colungo; ni ta o sebizio fue, pàg. 66 
Da diferens sinificazions ta o bocable latino causa, entre atras e prenzipalmén: 1) 

‘principio, fuente, origen’; 2) ‘causa, influencia física’; 3) ‘razón, motivo’; 4) ‘motivo 
alegado, razón invocada, pretexto, color, apariencia, excusa’; 5) ‘motivo verdadero, 
causa real’; etc., pàg. 70 

Una soluzión aragonesa ta bels fonemas palatals en cultismos, pàg. 73 
Ye a forma de referenzia ta os fabladors con una miqueta de conzenzia lingüística, 

pàg. 74 

Congreso ta ra normalizazión de l’aragonés, pàg. 77 

Congreso ta ra normalizazión de l’aragonés, pàg. 77 

As obras s’enfilarán, antis d’o día 30 de setiembre de 2008, ta: Consello d’a Fabla 
Aragonesa, trestallo postal 147, 22080 Uesca, pàg. 70 

 
 63 introduint un infinitiu de destinació: 

Quedoron aprebatas en a suya redazión firme ta estar publicatas en Luenga & 
fablas, pàg. 4 

Ta rematar, un atro libro que tamién se podeba beyer en a Feria yera tamién de 
toponimia, pàg. 6 
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S’eba presentato solamén una obra, que o churato no consideró que tenese pro de 
calidá como ta estar premiata., pàg. 7 

Como ye en luenga walona, iba bien ta ir parando-se ta o Congreso de l’AIDLCM 
en Liexa, pàg. 8 

Como ye en luenga walona, iba bien ta ir parando-se ta o Congreso de l’AIDLCM 
en Liexa, pàg. 8 

Ta rematar, o día 27 de mayo, en a Biblioteca "Durán Gudiol", autuoron as 
periodistas Ana Ipas y Amaia Zubillaga, eszenificando e dialogando cuentos en 
aragonés cheso, pàg. 9 

Ta rematar s’aprebó meter en marcha iste año un plan de promozión de l’uso 
publico e sozial de l’aragonés, pàg. 10 

Dixando espazio ta meter en a dreita as espezificazions propias d’a publicación, 
pàg. 14 

Cuan disparexca ta zeder o protagonismo de nuebo a o tetulo, pàg. 15 

Ta rematar iste particular repaso, pàg. 17 
Rechite una colla de chen choben que pille o testigo ta dizir que l’aragonés no 

s’amorta, ta pasar aquel biello apegallo amariello que deziba, pàg. 18 
Ye una ferramienta que bale ta tot lo que se quiera y sobre tot ta espresar una traza 

diferén de beyer a bida, pàg. 18 
Cada sanchuanada mos esbiellemos nusatros y a luenga ta perbibir perén, pàg. 18 
Tan natural como tener aire ta respirar u dos mans ta triballar, pàg. 19 
Tan natural como tener aire ta respirar u dos mans ta triballar, pàg. 19 
Puede fer-se serbir ta cualsiquier inte de a vida, pàg. 19 

¿Cómo aberba feito ixa muller ta dixar tot tan blanco, sobre tot as parez?, pàg. 20 
Mozetas que i plegaban ta chugar con Chuan e Marieta, pàg. 22 
Toda la chen que aprezisasen ta desembolicar a fazienda, pàg. 23 
Rematoron a suya charrada pasando d’os chilos t’acapizar-sen peligrosamen en a 

plataforma zaguera, pàg. 26 
Con a intinzión de fer en a casa d’Alquezra un otel de luxo t’a acubillar a la chen, 

pàg. 26 
La chen, sobre tot franzeses, que i allegan ta fer barranquismo en os cañons d’o 

Bero e d’atros rios d’a redolata, pàg. 26 
No se meten d’alcuerdo ta fer o reparto d’a malmesa casa Mairal, pàg. 27 
La tiene en as suyas mans ta esbiellar-la, adautar-la e amillorar-la ta bels atros 

serbizios que no pas estación, pàg. 26 
Se meta bien escoscada y s’acotrazie [arreglar-se] como li pertoca ta estar a 

segunda capital d’o país, pàg. 27 
Enfilemos […] t’a güerta de Bitorino, a cullir un manullo de rosas ta esbrisar-las, 

pàg. 28 
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Ta brendar bi eba tomates de color de rosa con sardinetas u magro empanato, pàg. 
29 

Ixas parolas que apreziso ta remerar y charrar d’aquers puestos, d’aquers diyas, 
pàg. 29 

Caldrá emplegar-la ta meter las nuezes, pàg. 33 
Dos canasticos medianos, ixes que son cuasi planos, que s’emplegarán ta meer las 

lilas, pàg. 33 

Qu’abise a Mamés, que s’apreste ta ser padrino de’l nuestro nene, pàg. 33 

Mama, ya l’he dito a tía Paca que s’apreste Mamés ta ser padrino, pàg. 33 
S’han sabido espabilar ta plegar las lilas de tierra 

Las chenerazions  | beniens y pasadas, | todas el rodiaban  | como ta abrigar-lo, pàg. 
35 

Ye una buena enchaquia ta publicar istas estrofas en forma de romanze, pàg. 36 

Ye una buena desincusa ta recuperar biellos testos populars, pàg. 26 

Amás ya sabemos o que pasó con as merdazerías de as colzas e atras parexitas, que 
ta rematar plegaban de difuera, pàg. 43 

Flor d’olibera en abril, azeite ta o candil, en mayo ta to’l año, e ta San Chuan, azeite 
ta entinallar, pàg. 43 

As calendatas ta cullir as olibas cambean d’unos lugars ta atros como se bei en o 
refranero, pàg. 43 

Rametas ixas que, amás de serbir-nos ta atochar á bel flayo y esgarrapar 
carambelos u rosquillas, pàg. 43 

Beluns piensan que ta fer una buena ensalada u esquerola ye menister, pàg. 45 

Ta itar a sal, un cuerdo; ta tallar as fuellas, un alborotato; ta l’azeite un esmanotato, 
e ta rebolber, un abarrenato, pàg. 45 

Ta itar a sal, un cuerdo; ta tallar as fuellas, un alborotato; ta l’azeite un esmanotato, 
e ta rebolber, un abarrenato, pàg. 45 

Ta itar a sal, un cuerdo; ta tallar as fuellas, un alborotato; ta l’azeite un esmanotato, 
e ta rebolber, un abarrenato, pàg. 45 

L’azeite de contino s’ha bosato asabelo de bien e ha serbito ta fer buenos zurracos, 
pàg. 45 

Tamién se fa serbir en a suya azeuzión más ampla ta abastar tamién á la comunidá, 
pàg. 55 

Asinas, sin perchuizio de l’uso que tamién se fa de "país" ta referir-se á cualque 
territorio dende a perspeutiba cheografica u comarcal, pàg. 55 

En ixe prozeso, o conzeuto más desitoso de toz os defitinos ta asolar a lechitimazión 
d’os nuebos Estatos, pàg. 55 

Cuente con un grau pro de refirme o tiempo sufizién como ta surtir o efeuto 
aglutinador, pàg. 56 
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Nomás s’usaban ta definir determinatas zonas d’Europa bien esferenziatas 
cheograficamén, pàg. 56 

No escuentradizen o caráuter de nazions d’istos antigos reinos e l’uso d’o termino 
"nazión" ta desinar-las y replecar-las, pàg. 56 

Se gosa criar en pixifautorías y amás s’ha emplegato ta repoblar muitos arrius, pàg. 
58 

En Abai talmén ta esferenziar-lo de l’atro barbo, pàg. 58 
Cuan lababan as mullers en o arriu s’amanaba ta minchar, pàg. 58 
Os pexes son más escuros por a lomera, ta camuflar-sen en o fundo de l’arriu, pàg. 

60 

Cristóbal Colon se clamaba en primeras Cristóbal Picolomini, antis d’autotallar o 
suyo apellido ta creyar un nuebo Casal y escapar d’a condena que pendeba sobre el, 
pàg. 63 

Le’n tiengan gran debozión á ista birchen e á l’olio de ra suya lampareta ta curar á 
os ninos zarzallosos, pàg. 66 

Asinas aprobeitaba ta beyer-los, pàg. 67 
Más parexito que bi ha en ista materia ta protecher l’aragonés, pàg. 68 
Os que no reconoxeban as luengas bernaclas y os que han o mandato d’una Ley 

Organica ta protecher-las, pàg. 69 
S’emplega ta preguntar por a causa, pàg. 71 

Ye pro ta fer-nos beyer cuál yera o esprito d’a redazión d’as Normas, pàg. 77 

 
 5  introduint un infinitiu impulsivofinal: 

L’autora ye d’orichen ansotano (su pai, de Fago; si mai, d’Ansó) y emplega ta 
escribir l’aragonés ansotano, pàg. 6 

S’aturó t’ascuitar e no sintió cosa, pàg. 22 
Que prendié una mica de zufre ta librar-nos d’ixas plagas, pàg. 23 
Las emplego ta charrar en ista biella y polida luenga nuestra, pàg. 27 
La trayeban os pescataires ta fer-la serbir de zibo, pàg. 59 

 

 2 expressant opinió: 
Ta yo ye un feito muito importán y anque muitos no lo se creigan, pàg. 63 

Asinas, ta Pascual, a chen de Salas semos de o pior de ra redolada, pàg. 67 
 

 10 ta que 
Mina l’aduyaba ta que no se’n redamase gota, pàg. 24 

E has á saber que tamién l’aforzé ta que fese testamento á fabor de tu, pàg. 25 
Parexeba querer afogarla aunque no fese más que ta que callase, pàg. 26 
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Yo l’aprestaré a Mamés tot lo que fa falta ta que sía un padrino bien plantau y bien 
rufo, pàg. 33 

Un cuartal de nuezes, bien trigadas ta que no’n salise denguna bofa, y un almú 
d’abellanas, tamién trigadas, pàg. 33 

Caleba mimar-la | ta que bien creyese, pàg. 36 

Ta que marchen bien as cosas bi ha que itar-les azeite, pàg. 45 

Ta que a rueda ande, bi ha que untar-la, pàg. 45 
Clariscos por a tripa ta que no se beigan dende abaxo cuan nadan, pàg. 60 
Redazión probisional, ta que qui quiera pueda aportar alegazions u socherenzias, 

pàg. 72 
 

50  porque (33 porque, 1 por que, 15 por qué  i 1 perque): 
 

12 porque interrogatiu directe: 
¿Por qué aberba benito á parar ta Alquezra?, pàg. 20 

― E ixo ¿Por qué?, siñor, pàg. 23 

¿Por qué prolargastes l’afer?, pàg. 25 

Por qué se clama Pataquera?, pàg. 28 

¿Por qué m’encorres?, pàg. 51 
¿Por qué…?, pàg.  70 

¿Por qué razón…?, pàg. 70 

¿Por qué causa…?, pàg.  70 

¿Por qué…?, pàg.  70 

¿Por qué…?, pàg. 70 

¿Por qué…?, pàg. 71 

¿y eso… por qué?, pàg. 71 

 
 3  porque interrogatiu indirecte: 

Nuestros bezinos catalans á qui, no sé por qué, bi ha tantos d’aragoneses que no 
pueden estomacar, pàg. 12 

Por qué l’aragonés menesta amanexer en a televisión, pàg. 19 
Que en dengún puesto se razonase por qué Colón yera una cosa u atra, pàg. 63 

 
 34  porque causal: 

A primera ye a más curiosa, porque no ye estata publicata por denguna d’as 
editorials, pàg. 5 

Beyoron a luz as primeras Fuellas, asinas clamatas porque nomás yeran tres fuellas 
ziclostilatas, pàg. 12 
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Istas planas amigas, porque como ixo las tiengo, no esen estato cosa sin o zereño, 
pàg. 12 

Antis encara de que salisen as Fuellas, porque denguno no puede negar que o que 
güe ye l’aragonés ye fruito, en gran mida, de o terne e rigoroso quefer de o Consello, 
pàg. 12 

Me pide guerra, porque ya ye prou de que se mos pixen en os morros, porque ya soi 
canso d’estar conziliador, porque o posibilismo no ranca reyalidaz operatibas, pàg. 12 

Me pide guerra, porque ya ye prou de que se mos pixen en os morros, porque ya soi 
canso d’estar conziliador, porque o posibilismo no ranca reyalidaz operatibas, pàg. 12 

Me pide guerra, porque ya ye prou de que se mos pixen en os morros, porque ya soi 
canso d’estar conziliador, porque o posibilismo no ranca reyalidaz operatibas, pàg. 12 

No teneba un inte de sosiego porque cuan quereba reposar, a presenzia de Rexina, 
pàg. 20 

Don Buliano nunca yera tranquilo porque Rexina nunca yera quieta, pàg. 20 

Pero o que más feba baruquiar a l’amo, e no se diga á os suyos fillos, yera un o una, 
entre baúl e arca, porque maleta no yera, pàg. 20 

Teneba un caballo, pero ya no lo teneba porque don Buliano preferiba una bida más 
sosegata, pàg. 21 

E toz se persinaban, toz os que yeran d’a casa, porque a cachinalla de mozez e 
mozetas eban dexaparexito, pàg. 22 

La puerta d’a cozina yera zarrata, cosa no pas normal, porque siempre yera 
batalera, pàg. 22 

Le propuso matrimonio y era azeutó mui contenta porque aquer ombre yera más 
choben, pàg. 24 

Con orella presta precuraba enterar-se d’o que deziban, e cualcosa replegaba 
porque más que charrar chilaban, pàg. 26 

Pienso que as parolas que me remeran continan bibas y que las foi serbir, porque 
las emplego ta charrar en ista biella y polida luenga nuestra, pàg. 27 

No s’emplegaba cosa, porque lola teneba, aparte, una cozinilla de carbón, pàg. 29 
Les costó bistir sus galas, porque a os demás, paize que les daba galbana dexar a 

mesa, pàg. 31 
Acostumbrau a beber poquer y más floxo, porque ya se sabe, que cuando as dueñas 

preparaban a ropada d’os pastors, pàg. 31 
Si no l’eba puesto ya una enramada en a puerta, yera porque teneba bergoña de que 

todos s’enteraran, pàg. 31 
Charraba en serio con ella y le plantaba en a puerta o mallo; porque ellos ya 

estaban en edar de merezer, pàg. 31 
Agora tiens que zerrar o pitorro d’o botico que has cargau, porque paize que o bino 

se te’n sale por as garras, pàg. 32 
Si está dormindo y se deshora | porque le cantan a la puerta, | que s’alcurden de 

cuan chóvens | n’as rondas qu’ellos feban., pàg. 36 
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Toz diben contentos,  | toz a acompañar-lo. | Perque yera muito |  lo qu’allí lebamos, 
pàg. 36 

Pero bi ha que parar cuenta con as olibas porque “As olibas, una ye oro, dos ye 
plata e a terzera mata”, pàg. 45 

Y aunque la beigais con as uvas | pasiando por o lugar | las lleva porque son suyas | 
que ella no las va a furtar, pàg. 51 

Y al marqués el que diré | voto va si no me acuerdo | pero que nos faga iglesia nueva 
| que sea grande y sin remiendos |  porque en esta que usted ve | no caben más que as 
beatas, periquer y l’ayuntamiento. , pàg. 51 

Por su fe tan remontada  |  porque siempre han asistido  |  a las funciones sagradas, 
pàg. 66 

Poco cantan estos gallos y os pereros sin chistar porque os de mala cabeza (no les 
dejan canturriar, pàg. 66 

Porque se bie que tos os años abeba riñas y zarpalagreñas pu allí, pàg. 67 

L’apocope se produze en masculino porque ye posible a cayedura d’a bocal, pàg. 74 
No tien chustificazión a cayedura d’a bocal final en femenino, porque en aragonés 

no se produze apocope, pàg. 75 
Porque ixa yera e ye a prenunzia popular charrata, pàg. 76 

Femos menzión espresa d’as Normas, porque nos parixe importán señalar, pàg. 77 

 
 1  porque final: 

Sapemos que o que no sale por telebisión no esiste y a las presonas esfensoras de a 
espardidura y recuperazión d’ista fabla mos cal luitar por que se mos sienta y se mos 
beiga, pàg. 19 
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Propuesta ortografica de l’Academia de l’Aragonés, EDACAR, Numero 7, 
2ª Edición, Aviento de 2010. 

 
Report de les ocurrències localitzades: 

 2  por + infinitiu: 
por + infinitiu impulsivofinal: 1 
por de règim + infinitiu: 1 
por amb altres valors: 87 
 

 10  per + infinitiu: 
per + infinitiu causal: 7 
por de règim + infinitiu: 3 
per amb altres valors: 162 

 
 23 pa  

introduint un circumstancial de temps: x 
introduint un complement nominal de destinació:  x 
introduint un infinitiu de destinació: x 
introduint un infinitiu impulsivofinal: x 

 57 enta (sentit direccional: ‘a’, ‘cap a’) 

 261 ta 
amb el seu primitiu sentit direccional (‘a’, ‘cap a’) x 
introduint un circumstancial de temps: (1 ta siempre) x 
introduint un benefactiu:  x 
introduint un interrogatiu x 
introduint un complement nominal de destinació:  x 
introduint un infinitiu de destinació: x 
introduint un infinitiu impulsivofinal: x 
expressant opinió: x 

 5 per tal como 
 4 per tal de: 
 10 ta que 
  
2 por + infinitiu: 
 1  por + infinitiu impulsivofinal: 

Marché ta París només que por veyer “A Gioconda”, 52 

 1  por de règim + infinitiu: 
No deciba una cosa por decir-la, sino que la heba madurada prou, 41 

 87 por amb altres valors. 
 
10 per + infinitiu: 
 7  per + infinitiu causal: 

un comentario per menudo sobre a grafia de l’aragones meyeval, no per estar menos 
important sino per pareixer-nos, en ista crucillata, menos urchent, II 

un comentario per menudo sobre a grafia de l’aragones meyeval, no per estar menos 
important sino per pareixer-nos, en ista crucillata, menos urchent, II 
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prous miembros de l’Academia proveniban de (y se sentiban leyals ta) tradicions graficas 
diferents, per respectar a lechitimidat d’un Primer Congreso, II 

No ye nomes (que tamien, y ye evident en os luengaches d’especialidat) que bellas grafias 
sigan buenas per estar mes internacionals, sino que son internacionals perque son buenas, XVII 

A decision final va estar descartar a primera per incompatibilidat con cultismos y 
extrancherismos; y tamien a tercera per considerar a dificultat d’establir regles practicos, 
independients d’un listau ortografico exhaustivo, dificultat d’establir regles, XXVIII 

Isto ye tant inchenuo –y tant desinformau– como refusar como propio lo Sinyal Reyal 
d’Aragon per estar a bandera oficial de l’actual Comunidat Autonoma de Catalunya, XXIX 

o refus d’ista solucion grafica se produz per valurar a identificacion con o catala, XXIX  
 
 3  per de règim + infinitiu: 

tot iste lexico va estar adaptau de traza no sistematica (per no dir concietera de tot) y ye de 
mal emplegar en a luenga moderna, XX 

¿como saber que casos son patrimonials y quals cultismos (per no citar os semicultismos)?, 
XXVII 

Puetz prencipiar per dibuixar bella cosa facil, 42 
162  Per amb altres valors. 

 

 23 pa  
pa forro de bota, 35 

No bi estabai en o lugar, que me clamoron pa fer una borda. Ni menos que m’esperabai 
ixa garbaixada, 37 

Lo senador prometió a propuesta lechislativa pa l’atro’l día, antes d’ir-sene de vacacions. A 
la fin la va presentar meses dimpués, 43 

Pensó –pa ella misma– que ixo no yeran trazas de fer as cosas, 49 

Solo son susceptibles d’estas apostrofacions as preposicions a, de, enta, ta, pa y por / per. 
Preposición pa, nomás con formas de masculino: pa’l, pa’s / pa’ls. 

Preposición pa: pa o / pa lo, pa os / pa los ta masculino; pa a/pa la, pa as/pa las ta 
femenino. 

 57 enta (sentit direccional: ‘a’, ‘cap a’) 
mos hem barallau bella vegada, pero hem tirau enta debant, Preambulo 
no i heba traza de trobar solucions a qüestions dificils, pero hem tirau enta debant. , 

Preambulo 
unas Normas Graficas que admeten bella –talment demasiada– variabilidat en a suya 

adaptacion enta determinaus parastandards, II 
ames d’unatra mancanza que comparte con a grafia d’o 87 y sera comentada mes enta 

debant, III 
totz os pasos que nos han menau enta la propuesta que se presienta agora,, V 
 
 



ÍNDEX 
 

VOLUM I 
 

Presentació 5 

Homilies d’Organyà 7 

Legenda àurea Vides de sants rosselloneses  15 

Furs de València  23 

Llibre de Cort de Justícia d’Alcoi  31 

Llibre de la Cort del Justícia de Cocentaina  39 

Costums de Tortosa 67 

Bernat Desclot, Crònica del rey en Pere e dels seus antecessors passats 107 

Ramon Llull:  
Libre de Contemplació en Déu, set volums. 127 

Doctrina Pueril, Libre del orde de Cavalleria, Libre De Clerecia,  Art de Confessió.  205 

Libre del gentil e los tres savis, Libre de la primera e segona intencio,  Libre de mil 
proverbis. 223 

Libre de Demostracions.  241 

L. de Intenció,  Arbre de Folosofia d’amor,  Oracions e Contemplacions,  Flors,  Oracions 
de Ramon,  Contemplatio Raymundi,  Compendiosa Contemplatio.  261 
Art Demostrativa,  Regles Introductòries  Taula General,  287 

Libre de Blanquerna, Libre de Amic e Amat,  La Art de Contemplació. 301 

Libre apellat Felix de les Marauelles, dos volums. 323 

Libre de Sancta Maria  Hores de Sancta María  Libre de Benedicta tu in Mulieribus.  351 

Art Amativa,  Arbre de Filosofia, Desiderat,  369 

Arbre de Sciencia. 385 

Proverbis de Ramon, Mil proverbis, Proverbis d’Ensenyament. 445 

Libre de Home, Libre de Anima Racional. Libre dels Angels,  457 

Rims. 473 

Crònica de fr. Pere Marsili, Historia de la conquista de Mallorca: crónicas inéditas 499 

Ramon Muntaner, Crònica del noble en Ramon Muntaner  503 

Jacme d’Agramont, Regiment de preservació a epidèmia o pestilència e mortaldats  527 

Jacme I d’Aragó 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,  535 

Pere III lo Ceremoniós  , Crónica del rey d’Aragó en Pere IV lo Ceremoniós ó del Punyalet.  553 

Les costums marítimes de Barcelona, universalment conegudes per Llibre del Consolat de Mar 575 

Bernat Metge, Lo Sompni. 595 

Anselm Turmeda, Llibre compost per Fra Anselm Turmeda, ab la oracio de Sant Miquel, lo 
Jorn del Judici, la Oració de Sant Roch, y de Sant Sebastià, No crech pas,  603 

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,  605 

Traducció catalana del Decameron de Johan Boccaci.  639 



VOLUM II 
Sant Vicent Ferrer Sermons, Volums 4 i 6 713 

Ausiàs March, Les obres del valerós cavaller y elegantíssim poeta Ausias March 755 

Curial y Güelfa. 779 

Jacme Roig, Spill o Libre de les dones 837 

Joanot MARTORELL, Libre del valeros e strenu caualler Tirant lo Blanch,  849 

Robert de Nola Lybre de doctrina pera ben Servir: de Tallar: y del Art de Coch. Ço és de 
qualsevol manera de Potatges y salses.  959 

Miquel Pérez, La imitació de Jesucrist, del venerable Tomàs de Kempis, traducció catalana.  971 

Cristòfor Despuig, Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa,  997 

Constitutions y altres drets de Cathalvnya  1029 

Francesc Vicent Garcia i Torres, Antologia poètica, Comèdia famosa de la gloriosa verge i 
màrtir Santa Bàrbara,Una obra en prosa 1057 

Vint processos criminals d’Albalat de la Ribera 1075  

La Catalunya del barroc vista des de Girona. La crònica de Jeroni de Real 1093 

Josep Esplugues, Memòries d’un capellà del segle XVIII. Josep Esplugues, rector de Montaverner. 1135 

Francesc Flos i Calcat, Geografia de Catalunya ab las definicions pròpies de las tres parts ab 
que ’s divideix la Geografia en general, pera servir de text en las escolas de Catalunya, y ahont 
se parli la llengua catalana, y útil pera·ls excursionistas, viatjants de comerç, etc. 1191 

 
Textos castellans  

Anònim, Poema de mio Cid. 1199  

Gonzalo de Berceo, Obras Completas,  1207 

Juan Manuel, El libro de los enxiemplos del conde Lucanor et de Patronio 1229 

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita,  El Libro de Buen Amor. 1267 

Miguel de Cervantes, El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte,  1285 

 
Textos aragonesos  
 Historia de la Corona de Aragón conocida generalmente con el nombre de Crónica de San Juan 
de la Peña. 1333 

Gestas del Rey don Jayme de Aragon. 1349 

Fuellas d’informazión d’o Consello d’a Fabla Aragonesa, lumero  (mayo-chunio ). 1391 

Academia de l’Aragonés, Propuesta ortografica de l’Academia de l’Aragonés. 1407 

 

Índex 1409 

  

 

http://traces.uab.cat/search?f=obracitada&p=Mem%C3%B2ries%20d%27un%20capell%C3%A0%20del%20segle%20XVIII.%20Josep%20Esplugues%2C%20rector%20de%20Montaverner&sc=1&ln=es

	00 Presentació volum II
	32 Cites Sermons de Sant Vicent
	33 Cites Ausiàs March
	34 Cites Curial
	35 Cites Spill
	36 Cites Tirant lo blanc
	37 Cites doctrina per a ben servir
	Lo cotell o guanyiueta que ha de seruir per a tallar la carn, Tall de Tudo o de Colomi saluatge
	Lo fil del coltell ho ganyiueta haja de anar de necessitat de ora: e que tinga sempre de rahor: empero lo rahor te lo fil de dintre perque serueix per a vn mester caquest ne fa altre, De esmolar: o affilar
	Salsa lisa pera volateria de olla (títol)
	Farciment de vna polla per a malalt, (títol)
	Tractarem com ni en quina manera deu tenir la smoladora ho affiladora de esmolar ho affilar lo cotell: o guanyiueta que ha de seruir per a tallar la carn, Tall de Tudo o de Colomi saluatge

	38 Cites imitació de Jesucrist
	39 Cites Cristòfol Despuig
	40 Cites Constitucions i altres drets de Catalunya
	41 Cites Francesc Vicent Garcia
	42 Cites Vint processos criminals
	42a Cites La Catalunya del Barroc
	43 Cites Memòries d'un capellà del segle XIII
	44 Cies Francesc Flos i Calcat
	Lo regionalisme esplicat (1895).djvu

	44 Cites Mio Cic
	Textos castellans Poema de mio Cid, edició de Colin Smith, 7ª ed, Càtedra, Madrid, 1981.
	Almutamiz dióle entonçes muchos buenos dones e las parias por que fuera... E tornóse el Çid con todas sus parias para el rey don Alfonso su señor, Crónica de veinte reyes


	45 Cites Gonzalo de Berceo, Obras completas
	Gonzalo de Berceo, Obras Completas, versió digital al web  

	46 Cites El conde de Lucanor
	47 Cites Libro de Buen Amor
	Libro de Buen Amor

	48 Cites Quixot
	49 Cites Cronica de San Chuan d'a Peña
	50 Cites Gestas del Rey Don Jayme
	51 Cites Fuellas d'informazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa185-1
	52 Cites Proposta ortogràfica
	53 ïndex



