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PARAULES PRELIMINARS
Editem un treball inèdit de mossèn Joan Puig datat el 28 de juliol de 1953,
que s’ha conservat fins ara a l’arxiu de la Societat Castellonenca de Cultura. Aquest
treball té un doble valor: per una banda, presenta i sintetitza la figura de Francesc
Celma1, un autor catinenc del Barroc conegut pels nostres erudits i estudiosos; per
l’altra, mossèn Puig hi dóna a conèixer la troballa d’un catecisme en la nostra llengua redactat per aquell, que mossèn Puig transcriu «al peu de la lletra», segons les
seues paraules. No és gaire habitual trobar texts escrits en català durant el Barroc,
puix que la moda imperant era escriure en espanyol, llengua que s’imposava a l’Europa dels Àustries. És per això que la transcripció del catecisme, que mossèn Celma redactà en 17122, feta per l’altre capellà catinenc, mossèn Joan Puig, ens és un
text tan valuós des del punt de vista lingüístic, sense desdenyar-ne d’altres que per
raons evidents no valorarem.
La nostra edició ve precedida d’una introducció biobibliogràfica de Rafael
Monferrer Guardiola, que ha volgut col·laborar, d’aquesta manera, en l’edició del
treball de mossèn Joan Puig. Des d’ací, donem les gràcies a l’erudit i savi doctor
Monferrer que ens introdueix en la figura de l’historiador catinenc amb la seua
particular i afaiçonada visió.
Pel que fa als criteris d’edició del text, cal dir que hem respectat al màxim l’original, modificant-ne solament, però, l’aspecte ortogràfic i sintàctic (aquest darrer,
en clares ocasions) quan ha calgut.
Finalment, avancem ara i ací que estem enllestint una anàlisi lingüística del
catecisme que ara s’edita, que veurà la lletra de motlle en una futur molt pròxim,
tot i sabent que ho fem damunt la transcripció del manuscrit que mossèn Puig féu
de l’original, que, per una altra banda, va desaparèixer en el remolí de la guerra
d’Espanya (1936-1939), tal com ens n’informa en descriure el manuscrit.
1. Hi ha autors que grafien el cognom amb s: vide, com a exemple més recent, Vicent Pitarch i Almela
Llengua i Església durant el Barroc valencià, Biblioteca Sanchis Guarner, 54. Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana-Publicacions de l’Abadia de Montserrat, València-Barcelona, 2001, pp. 299-301.
Nosaltres, per la nostra part, hem deixat la forma del cognom tal com figura al treball de mossèn Puig.
2. Vide l’edició del treball de mossèn Puig (manuscrits, punt 4).
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SENSE AMNÈSIA.
RECORD DE MOSSÈN JOAN PUIG,
ALS CINQUANTA ANYS DE LA SEUA MORT3
Rafael Monferrer
L’home just és llum que apunta en la fosca
i deixarà un record inesborrable (Sl. 111).

El 25 de setembre de 2005, es van complir els cinquanta anys de la mort a Sant
Mateu de qui en fou l’arxiprest, mossèn Joan Puig. J. Puig, prevere, historiador i
publicista fou un d’aquells capellans de la primera part del segle passat que dedicaren tota la seua vida a la tasca sacerdotal i, a més, a un sistemàtic estudi sobre la
història amb una aportació important a la cultura de la terra. La seua personalitat
fascinant i ignorada, no degudament ponderada al seu temps, és desconeguda per
les generacions actuals. Aquell cinquantenari, que va coincidir amb unes celebracions excepcionals com les que tingueren lloc a Sant Mateu, esdevé un bon motiu
per rememorar en breus línies la figura del seu darrer rector finat i enterrat a la
capital del Maestrat.

NOTÍCIA BIOGRÀFICA.
Joan Puig i Puig va nàixer a Catí el 10 de febrer del 1880. Era el segon de tres
germans, nascut al si d’una humil i pietosa família de llauradors catinencs. Estimulat per un ambient sol·lícit, prompte manifestà una natural espontaneïtat per
a la vida de pietat i d’estudi que el portaria a ingressar, a l’octubre del 1892, al
3. Publicat a Boletín del Centro de Estudios del Maestrazgo, 2005; XXII (74), p. 42-49.
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col·legi de pobres de Sant Ruf de Tortosa com a alumne del seminari menor, i va
passar definitivament al seminari al tercer curs de llatí en qualitat de becaripensionista. Després de tretze anys amb predilecció per la teologia, la litúrgia i la
història, alhora que es despertava la seua afició literària, acabà els estudis sacerdotals amb la nota dominant de meritissimus. El 18 de desembre del 1904 era ordenat prevere a Tortosa pel bisbe P. Rocamora. El 6 de gener del 1905, celebrava la
primera missa a Catí.
Com en aquell temps hi havia molts capellans, i no tenir destí era cosa normal, mossèn Puig va romandre dos anys i set mesos adscrit a la parròquia de Catí.
Ara i ací, en aquesta escola d’historiadors de la «cibtat bien cabdalera» del poeta
castellà, serà el moment en què es prodigà la principal i singular aptitud paleogràfica, començà a llegir i copiar documents dels dos ben nodrits arxius, parroquial i
municipal, tot abastint-se bé en la que seria des d’ara l’afició preferida, la història,
i convertir-lo en l’investigador i millor coneixedor de la vida dels pobles dels Ports
i del Maestrat.
A l’agost del 1907, fou nomenat coadjutor de La Torre de l’Espanyol (Ribera
d’Ebre), i al juny del 1910, d’Ascó (Ribera d’Ebre). El doctor Leandre Colom Altaba, alumne fundador del Col·legi Espanyol de Roma i que havia estat professor
de llatí de J. Puig, aleshores era rector d’Albocàsser. L’humanista vilafranqués,
coneixedor dels dots i la vàlua del novençà, el sol·licità al bisbe com a vicari. El 8
de desembre del 1911 el catinenc ocupava el càrrec de coadjutor a Albocàsser. En
aquesta vila, hi desenvolupà una labor eminentment espiritual i difícil d’avaluar
amb signes externs, i tot sense deixar l’estudi i l’activitat inquiridora. A finals dels
anys vint no fruità la proposta feta a mossèn J. Batiste Manyà per la qual havia de
fer-se càrrec de la direcció del seminari de Tortosa. El doctor Manyà volia confiar
la secció del menor a J. Puig, cosa que no progressaria en ésser rebutjats ambdós
per «catalanistes». Cal no oblidar que ens trobem en els anys de la Dictadura del
general Miguel Primo de Ribera, i F. Bilbao regeix la diòcesi. El 19 de març del
1931, J. Puig fou traslladat a la rectoral d’Ares (Alt Maestrat), on tan sols seria uns
mesos, perquè l’1 de novembre del mateix any, a petició pròpia, retornava a
Albocàsser.
La guerra d’Espanya sorprén mossèn Puig a Albocàsser sense poder deslliurarse de la fúria devastadora, que el 29 de juliol sacsejà el seu domicili particular. El
6 d’agost, començà la personal odissea en què hagué de passar dies i nits deambulant pels boscs de Vallivana (Ports de Morella), refugiar-se a un amagatall ple d’aigua per acabar dins d’un avenc. El 12 de juliol del 1938, era alliberat, i el 20, prenia possessió de la rectoral de Vilafranca on residí durant deu anys. Mossèn Joan
era un home de complexió forta i robusta. Tenia seixanta anys llavors, era en ple–14 –

na maduresa i un poc envellit. Això li conferia una presència física seriosa que el
feia paréixer llunyà. Fou a Vilafranca on potser va dur a terme la seua obra més
completa en una dilatada tasca espiritual, pastoral i social, juntament amb la restauració material de la parròquia sense descurar la investigació històrica. Tot això
fou realitzat enmig d’unes circumstàncies gens favorables per la manca de mitjans i de recursos, cosa que no el minvà per deixar una obra digna d’elogi i que bé
justificaria escriure un llibre, el títol de Fill Adoptiu i la dedicació d’un carrer. A
punt de cloure els seus projectes i havent-se guanyat el descans entre els seus feligresos amb qui volia retirar-se, fou nomenat arxiprest de Sant Mateu. L’1 d’agost
del 1949, es traslladava a Sant Mateu, localitat on porta, per motius evidents, una
activitat més atemperada. Al novembre de 1954, començà a sentir-se feble i vulnerable per una malaltia de curs lent i dolorós. El 13 de gener del 1955, fou el dia
memorable de la celebració de les seues noces d’or sacerdotals. A l’agost del mateix any, es retirà definitivament delegant les activitats parroquials als seus vicaris,
i deixava d’assistir les monges trinitàries de Càlig i les agustines de Sant Mateu.
El 21 de setembre, oficiava la darrera missa,
«el día del patrón, San Mateo, celebrada en privado y asistido de sus dos sacerdotes del clero
parroquial, ofreciéndose por su grey como pastor en su enfermedad como víctima. Digna celebración la última, sublime como la primera y sentida como la del mejor día. Por eso derramó lágrimas consoladoras al pronunciar las palabras del evangelio según San Mateo»4.

Quatre dies més tard, al migdia del 25 de setembre del 1955, en plenes festes
patronals, moria el benemèrit rector. La causa de la seua mort fou la consumació
pel càncer que patia. Tenia al seu traspàs setanta-cinc anys i cinquanta de vida
sacerdotal, essent inhumat al cementeri de Sant Mateu on reposen les seues despulles.

PERSONALITAT
Mossèn Joan Puig –nom com sempre es deia, era conegut i es coneix per ésser
precisament ell el mossèn per excel·lència i qui millor ha encarnat i dignificat
aquest apel·latiu, com encara és recordat amb veneració– primerament és un home
bo i després un bon sacerdot.
«Sencillo, humilde, de voz apagada, de ojos despiertos e inteligentes. [...] Era tal su benemerencia, su celo parroquial, su humildad franciscana; trascendía de su persona tal bondad que
la estima y el respeto le rodeaban siempre, afecto y devoción le acompañaron [...]»5.
4. Gasch V. «Ha fallecido el arcipreste Rvdo. Juan Puig Puig». Mediterráneo, 2 de octubre de 1955, p. 2.
5. Sánchez Gozalbo A. «Una escuela de historiadores. Enna villa de Pisa, cibtat bien cabdalera». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1956, XXXII, p. 69.
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El retrat parcial seu que hi ha a la capella de la comunió de l’església de
Vilafranca potser esdevinga la millor expressió gràfica de les paraules transcrites.
En la dimensió sacerdotal tenia una bona formació acadèmica com esdevenia
llavors en els formats a Tortosa. Fou un home a l’antiga –caldria veure el barret
romà que portava–, discret i humil, i, paradoxalment, amb clarivident visió de
futur. Persona de molta pregària i d’oració personal, amb unció i confiada, era un
clar exponent de la seua vida interior. Sentia particular afició per sant Joan de la
Creu, sant Agustí i santa Escolàstica, i, en els seus temps jóvens –particularment a
Albocàsser– pel Nadal amb la preparació del pessebre i tot l’esdeveniment ulterior que comportava, com s’acostumava aleshores. Un excel·lent liturgista amb talla de teòleg, cosa que sabé dignificar i transmetre en els actes litúrgics. Aquest
home, aparentment distant, era tot cor. Sota un semblant seriós i distant s’endevinava un aire místic que infonia pau. Tenia un posat molt venerable, fruit no sols
de l’edat, sinó de la fina sensibilitat d’una persona com cal. No li sobraven recursos. De gran austeritat de vida, disciplina i més autoexigent que amb els altres.
Taciturn i esquiu, li agradava la conversa amb poca gent i era molt delicat amb
les paraules per tal de no ferir el proïsme. Les solucions espectaculars, el populisme no li eren a la mida. Sobresortia la seua excel·lència en els moments en què
havia d’interpel·lar i reprendre. Honest, decidit i treballador. Seriós, responsable,
ferm, compromés i valent. Tot un caràcter. Un sacerdot amb el zel del bon pastor
que sempre tingué el deler parroquial per damunt de tot, per la qual cosa no acceptaria uns altres càrrecs més ostentosos. En suma, un home sencer i un prevere
que visqué intensament el seu sacerdoci en tota la seua amplitud.
Persona culta i preparada, era un lector voraç i d’agudesa de criteri destil·lant
bon gust estètic i artístic, com ho prova el fet que les obres per ell realitzades a les
seues esglésies no han estat modificades ni pels seus successors ni pels decrets conciliars. És el cas del presbiteri i l’altar major de l’església de Vilafranca, considerat
com un dels millors de l’antiga diòcesi de Tortosa, tal com el veiem a hores d’ara.
Cosa que, analitzada retrospectivament, a seixanta anys de distància potser suggeresca alguna cosa. L’arxiprestal de Sant Mateu i d’altres esglésies seguiran els mateixos cànons restauradors que la vilafranquina. Amb tot, no deixà d’ésser un estudiós de la història comarcana, l’afició preferida de sempre, la qual agermanada
amb paciència monacal amb la dedicació pastoral, el convertiria en el temps en un
investigador dels grans que aleshores més i millor coneixia la vida i costums de les
nostres comarques i, en especial, la del seu poble natal. D’aquí que, sense entrar –
per motius d’espai– en comentaris de la seua prolífica obra sacerdotal, només faré
menció de la projecció de publicista, una dimensió de què no pogué gaudir, entre
altres motius, perquè part de la seua obra, especialment la més sentida, és d’aparició molt tardana, a l’ocàs de la seua vida, i pòstuma.
–16 –

Una altra particularitat molt ben definida, notòria i entranyable de mossèn
Joan fou l’estima que sempre professà a la llengua. Gràcies al seu origen pagés i a
la seua selecta sensibilitat i cultura, aviat descobrí l’excel·lència i riquesa de
«su valenciano –la lengua que nunca abandonó en sus cartas ni en sus libros– sabroso, terral,
preciso y rico»6,

amb la seua tan peculiar cantinela, deix i loïsmes catinencs, si més no, intensificaria i mai més no deixaria des que regí les parròquies catalanes amb la seua parla,
homilies i oficis cultuals –«és la nostra llengua i la llengua del poble», deia– cosa
que el feia de mal veure davant de certa gent. Motiu pel qual aprofitava l’oportunitat quan trobava una escletxa adient com la festa de Sant Vicent, el rebañito o el
dia de l’estrena de l’altar major de Vilafranca (22 de juliol de 1942) amb una celebració eucarística de cara al poble i amb la seua llengua paradoxalment presidida per persones gens sospitoses en aquesta dimensió. Si l’ocasió ho propiciava
aquesta seria el millor motiu per emprar-la públicament en aquells anys difícils de
repressió. Fins i tot, i malgrat la seua equanimitat, de vegades esdevenia implacable, «su libro está escrito con amor y entusiasmo aunque literalmente vale poco,
por querer escribirlo en lengua no propia»7. I en aquest cas concret, les seues raons tindria, donada la seua ponderació i coneixement del tema ara censurat.

PUBLICACIONS
Esmentar Joan Puig és fer referència obligada a una plèiade d’uns altres capellans erudits que han escrit una obra fonamental, si més no, única per al coneixement del gloriós passat dels pobles dels Ports i del Maestrat i que, calladament i
aïlladament, esdeven uns elencs fonamentals i imprescindibles que tant de llustre
han donat a la historiografia de la terra del país. Un eixam de preveres formats en
el seminari tortosí –aleshores nucli important en la projecció de futurs estudiosos, humanistes i intel·lectuals–, els quals anteposant sempre la seua labor específica sacerdotal, aïllats al món rural sense mitjans ni recursos, han excel·lit en el
conreu d’aquestes disciplines i d’uns altres camps. Així als noms més pretèrits dels
Verdú, Mateu, Celma, Puig, Roig, Segura Barreda cal afegir autors com ara Manuel
Betí, Joaquim García Girona, Ramón Ejarque, Miquel Segarra, Manuel Milián, i
6. Sánchez Gozalbo, Ibídem.
7. Es referia a la Discripción succinta de la noble y Antigua Universidad de Catí (1683) de G. Verdú, un
llibre de referència obligada per a l’historiador local. Cf. Puig J. Historia Breve y Documentada de la Real
Villa de Catí. Siglos XVII-XX. Castelló, Diputació Provincial, 1998, p. 48.
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després Josep Miralles, Serafí Sorribes, Jesús Miralles, Pere Saborit, Josep Alanyà...
es familiaritzaran amb l’interessat d’aquests menesters, cosa que bé mereix un estudi seriós a part. Un d’aquests erudits que destaca i sobreïx per dret propi com a
referent obligat en la historiografia general moderna i de l’art del país és Joan Puig,
una raó més que suficient per evocar en breus línies la seua tasca investigadora.
El camp de la investigació històrica, com ens és sabut, especialment la relacionada amb Catí, era el que més va omplir el lleure i les hores lliures de la jornada
a mossèn Puig, en què es dedicava llegir i copiar documents dels seus arxius,
«Perquè la dificultat d’entendre o saber llegir els documents antics es resol llegint i el consagrar una hora al dia de les moltes que gastem en profit dubtós és un sacrifici que tots podem
fer»8,

incubant-se la història del seu poble natal i forjar-se l’investigador de més solvència de la terra en aquestes dates. D’altra banda, la influència del bibliòfil Casimir
Melià i del mestre d’escola Francesc Serrano, ambdós d’Albocàsser, la relació amb
Carles Salvador, mestre de Benassal, els intercanvis amb mossèn Miquel Segarra,
la posterior supervisió paleogràfica i ajuda del jove morellà i futur acadèmic mossèn Manuel Milián –no a la inversa com diuen algunes publicacions ben recents–
i la consulta dels arxius parroquials i municipals de Tortosa, Albocàsser, Ares,
Benassal, Vilafranca, Sant Mateu, Tírig i, especialment, els de Catí foren les fonts
d’abast animadores d’aquesta tasca empresa, que amb els anys el farien el millor
especialista i més documentat de la terra. Ultra això, la proximitat de Catí a
Albocàsser facilitava el transport setmanal de còdexs i documents dels arxius catinencs i poder tenir continuïtat en el treball més específic.
En un temps en què no es publicava i en què era molt difícil fer-ho, si més
no, resident lluny de les ciutats, Joan Puig s’obrí pas per si mateix –no tingué padrins ni introductors ni garants– deixant publicada una obra feta amb total rigor,
molt metòdica i important en el camp de la història del país amb plena vigència i
actualitat. El seu llistat bibliogràfic no és nombrós en títols però de contingut ric,
dens, fresc, acurat i degudament documentat i esdevé un llegat important i ben
notable, el qual per motius d’espai cito per ordre d’aparició cronològica. Fou molt
notable la seua obra investigadora de la història medieval del seu poble natal i de
tots en què exercí el seu ministeri. Gràcies a les seues notes i transcripcions de
documents –bona part dels quals destruïts–, avui, es pot conèixer gran quantitat
de documentació perduda i destruïda en la guerra civil.
Fruit de la seua febril activitat apareixia al Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, el mitjà habitual de les seues publicacions, un estudi sobre Els primers
8. Puig J. «Com es podria escriure la història de Morella i les aldees». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 1930, XI, p. 195.
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senyors i pobladors de Catí (1929), seguit del Llibre de Privilegis de Catí (19291938), un interessant còdex de l’arxiu municipal, providencialment salvat de la
foguera al 1936, publicat en fragments per la seua extensió. Així mateix, preocupat i coneixedor de la història de la comarca morellana, amerat en documentació
arxivística i ambicionant la reedició de l’obra de J. Segura Barreda, en una carta
oberta de contestació a M. Milián, Com es podria escriure la història de Morella i
les aldees (1930), escrivia:
«no és una llàstima que una vida tan gloriosa com la de la comarca de Morella en el culte a
Déu i als sants, en la cultura, en l’art, en les ciències, en el comerç, indústria i agricultura,
estiga poc menys que desconeguda i soterrada baix la pols dels arxius»9.

Continua amb aquesta línia en Els Senyorius d’en Blai d’Alagó conquistador de
Morella (1932), Morella no es del Maestrazgo (1946), Senyors de Morella durant el
segle XIIIè (1955), L’afer de la Unió als Ports de Morella (1959) i uns altres d’inèdits sobre les deveses de Vallivana i Salvassòria. Del seu pas per la rectoral d’Ares
és el Capbreu d’algunes persones distinguides d’Ares del Maestre (1932) i unes ordenances o Establiments de la vila d’Ares del Maestre que no s’arribarien a editar, com
uns altres solts entre els que hi havia alguns poemes i uns altres d’espiritualitat.
Regentant la parròquia de Vilafranca –localitat on va escriure pràcticament tots
els treballs apareguts després del 1943– dóna a la publicitat diversos estudis no
menys interessants per a la historiografia local. En Contribución a la historia de
Villafranca del Cid. Tiempos antiguos (1949) estudia els orígens del poble, la seua
relació amb Culla i vinculació amb Morella, el seu nom i topònim. Correspondencia de algunos nombres de lindes del término de Villafranca del Cid (1950) és una
revisió d’aquests topònims, basada en els escassos materials documentals de què
disposava. Després d’un estudi introductori, transcriu els capítols de les confraries morellanes, incloses les de Vilafranca, segons el document de la concessió reial
de 1388 (una còpia del qual es conserva a l’arxiu parroquial) a Confraries de les
aldees del Castell de Morella al segle XIVè. (1951) i La confraria de Santa Maria la
Major i Assumpció de la Mare de Déu en la parròquia de Vilafranca (1951). No
s’oblida de la història mariana del Llosar, a la qual dedica la reedició de la Novena
a Nuestra Señora del Losar (1943) i la Historia del Santuario de Nuestra Señora del
Losar (1956), un monogràfic d’aparició pòstuma in memoriam.
Desvastats per la vesània de la incultura i la iconoclastia els temples de
Vilafranca i Sant Mateu, l’inquiet capellà que els regeix busca l’adequat assessorament tecnicoartístic i emprén l’obra de restauració retornant-los l’estil pristi i l’antic resplendor com recull a Restauración y renovación de la iglesia de Villafranca del
9. Puig, J. Ibídem.
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Cid (1950) –una obra que deixaria inconclosa– i en Iglesia parroquial de San Mateo. Su construcción. Modificaciones impertinentes. Su restauración (1954), ambdues intervencions sota la direcció de l’arquitecte diocesà V. Traver, i la de Sant
Mateu, a més en tractar-se de monument nacional, per A. Ferrant com a arquitecte conservador dels monuments de la 4a zona, amb nombrosíssimes actuacions
ulteriors per tot el que se li ha abocat i poder passar de l’estat més indulgent (1980)
a l’esplendent actual com vam poder gaudir fa temps amb motiu de l’exposició
Paisatges Sagrats (2005).
Com s’ha dit, però, on mossèn Puig excel·leix com un autèntic especialista és
en tot allò referent al passat de Catí. Llàstima tanta feina feta, perquè la major part
dels treballs foren destruïts el 29 de juliol del 1936.
«Teníamos 52 libros, copia de los documentos existentes en 1936, y menos dos, todos han
desaparecido. Eran 16.000 las fichas preparadas y ordenadas para la Historia de Catí, y como
si fueran copos de nieve caídos del cielo, fueron esparcidos en el puente cercano de Albocácer
que comunica con el cementerio y todas desaparecieron. Sólo se ha conservado el Libro Segundo y el Índice de todos los hechos notables que suman 800 páginas»10.

Una altra persona amb menys corretja s’hagués desenganyat i claudicat amb
l’expoli i la pèrdua dels seus papers. Així, en reaparéixer el Butlletí de la Societat
Castellonenca de Cultura el 1943, hi publica els capítols d’un llibre, fragmentat
en no poder-se editar globalment per manca de fons, intitulat Notas y documentos
de artistas (1943-49), un estudi sobre orfebres, escultors, pintors, dauradors, campaners, pedrapiquers, organers, joglars i músics que amb tants exponents contava
Catí. La devoció a la Mare de Déu de l’Avellà el mou a escriure el fullet Ermita de
Nuestra Señora del Avellà (1945), al que seguiria el Llibre del Mustaçaf de Catí
(1952) i El mercader de Catí Joan Spígol (1953). L’article Sant Vicent Ferrer en Catí
(1955) apareix amb motiu del cinquè centenari de la seua canonització. En Estudis del segle XVIII. Biografia de Mossèn Acaci Puig, Beneficiat de la parròquia de Catí
(1958), fa memòria d’aquest capellà escodrinyador dels arxius i recopilar els fets
interessants d’aquesta vila. Tampoc oblida la notícia minuciosa de la confraria més
important, arrelada i influent en la vida religiosa i social de la localitat en la Confraria de Sant Martí de la Vila de Catí (1968). Però, per damunt de tota aquesta
relació sobreïx –cal recordar-ne la il·lusió màxima de sempre–: l’estudi complet i
detallat de tot el que va ser la vida del seu poble entranyable en dues parts: Historia Breve y Documentada de la Real Villa de Catí. Siglos XIII-XVI (1970, 1991) i
Siglos XVII-XX (1998), un resum cronològic de totes les coses esdevingudes a Catí
10. Puig J. Historia Breve y Documentada de la Real Villa de Catí. Siglos XIII-XVI. Castelló, Diputació Provincial, 1970, p. 9.
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en dos períodes (1231-1600 i 1601-1950), resultat d’allò que li quedà després de
la devastació del 1936 i pogué recopilar.
«A no haber desaparecido los documentos que teníamos recopilados, hubiésemos podido escribir a lo menos tres tomos de la Historia de Catí con instrumentos de indudable valor. Pero
al vernos defraudados habíamos resuelto dejar inéditos, aun los conservados, por no poder
escribirla conforme a nuestro plan y a nuestros deseos. Nos hemos determinado, empero, a
escribirla para aprovechar los restos de nuestros manuscritos y notas y hacer patente nuestro
amor a la Villa que nos vio nacer; breve Historia escrita en el ocaso de nuestra vida en medio
de mil ocupaciones, y oprimido el espíritu por la pérdida de 15.771 páginas manuscritas a
costa de muchos desvelos y de mucho trabajo»11.

Amargues paraules que prologuen la seua gran obra –«escrita en el ocaso de
nuestra vida en medio de mil ocupaciones, y oprimido el espíritu»12– al temps que
delaten la realitat viscuda per un home exemplar, a qui li queda el consol del deure acomplert i haver dedicat tot per a servir Déu, el proïsme i la cultura, descobrir
i enaltir la vida del nostre poble, infonent-hi valor, ambició i ànima per a perdurar eternament amb glòria i goig.

MEMÒRIA
Tot i que Joan Puig és molt citat pel medievalistes, experts i historiadors de
l’art i de la terra, la seua figura no ha estat estudiada. Solament li fan memòria dues
breus notes aproximatives específiques: una ressenya necrològica per V. Gasch13 i
A. Sánchez Gozalbo14, J. Miralles15, afortunat receptor de part d’alguns dels seus
papers inèdits, li dedica el seu llibre Notas históricas de Castellfort amb unes sentides paraules. Rafael Monferrer16 en donà una ressenya amb motiu del centenari
del seu naixement. Eugeni Díaz17 cita la seua bibliografia més coneguda a una nota
11. Puig, 1970, p. 10.
12. Ibídem.
13. Gasch, 1955, p. 2.
14. Sánchez Gozalbo, 1956, p. 68-76, op. cit.
15. Miralles Sales J. Notas históricas de Castellfort. Castelló, Sociedad Castellonense de Cultura, 1967.
Hi ha una revisió corregida i augmentada pel seu autor en el 2000 i ara editada amb el títol La villa de
Castellfort pel Centre d’Estudis del Maestrat, 2002. No reprodueix la dedicatòria expressa a mossèn J. Puig
que figura en l’anterior edició.
16. Monferrer R. «Contribució al rectorologi de Vilafranca (1). Centenari de Mossèn Joan Puig». Penyagolosa, 1980, (10-11). Reproduït a: «Prólogo» de J. Puig, Historia Breve y Documen-tada de la Real Villa
de Catí. Castelló, Credicop, 1991. Vegeu entrada: Puig Puig J, a: Personajes Castellonenses. Castelló, Mediterráneo-PECSA, 1997, p. 77.
17. Díaz Manteca E. «Documentos de la villa de Catí». Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-tura,
1981, LVII, p. 603.
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d’un treball sobre Catí, i Vicent Falomir18, la corresponent a la indexació de les
publicacions als butlletins de la Societat Castellonenca de Cultura. Res més.
D’altra banda –s’ha anotat–, l’Ajuntament de Vilafranca el declarà Fill Adoptiu en sessió extraordinària del 28 de juliol del 1949, i li dedicà un carrer amb el
altisonant Reverendo Juan Puig, inaugurat el 9 de setembre del 1968. Amb motiu
del centenari del seu naixement, el 15 de gener del 1980, les seues despulles foren
traslladades a l’actual nínxol. Catí, en la celebració del III Centenari de la segregació de les aldees de Morella, el 7 d’abril del 1991, rotulà amb el nom de Mossèn
Joan Puig l’antic carrer de les Escoles. Recentment, s’ha publicat la troballa del seu
article Romiatge de Catí a Sant Pere de Castellfort per Vicent Pitarch19. Finalment,
la parròquia de Sant Mateu el 26 de setembre, a iniciativa del rector mossèn F.
Albero, li va dedicar una missa funeral.
Els testimonis presencials i uns altres vestigis que encara en resten, les obres
materials i les escrites amb plena vigència fan bona l’afirmació horaciana «no moriré del tot» i, en definitiva, perdurarà en la memòria el record del capellà cabal,
estel de saviesa i far dels humils que passà sense la més mínima ambició ni pretensió humana, tot fent bona la proclama sapiencial sobre la felicitat de l’home just.
És la millor distinció que se m’ocorre ofrenar al preclar de la terra, «maestro en
cultura y letras valencianas, al buen pastor y amado rector»20, que sempre cregué i
serví els seus més alts destins. A la làpida del nínxol on reposen les seues despulles
es pot llegir la inscripció
Mi corazón se derritió como la
cera enmedio de mi pecho porque
el celo de tu casa me devoraba.
«Se ipse pro ovibus suis
victimam obtulit».
Per damunt de tot, però, mossèn Joan Puig ha estat un model del sacerdot total
i com cal. És el que pretenen aquestes línies. Intentar recordar mossèn Joan Puig
per contribuir al fet que el silenci de l’oblit no esborre el seu nom de la memòria
col·lectiva. Tant de bo ajudés rescatar-lo i situar-lo al lloc que li pertoca.

18. Falomir Del Campo V. «Puig, Joan», a: ‘Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura’. Índex general (1920-1991). València, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, 1992, p. 40-42 [fit-xes 1798-1826].
19. «Romiatge de Catí a Sant Pere de Castellfort». El Camí, 12 de maig de 1934, p. 6. Vegeu Pitarch
V. «Camins de carrasques i ermites. Memòria i present de la rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort». El
País, Quadern, 2 de maig de 2002, p. 2.
20. Cf. «Dedicatòria», a: Miralles Sales, 1967.
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EL CATECISME VALENCIÀ DEL RECTOR DE CATÍ
FRANCESC CELMA
El meu cosí, mossèn Miquel Segarra, en el seu llibret titolat Un párroco modelo, el Dr. Francisco Celma21, ha publicat una ben escrita biografia del dit rector. I
encara que el meu siga un estil bast, com diria mossèn Acaci Puig, anem a consignar algunes notícies perdidisses sobre mossèn Celma i en particular a transcriure
el seu Catecisme, que ell va escriure i ensenyar als seus feligresos des de l’any 1712
i del qual, per fortuna, se’n conserva una còpia22.

ELS CELMES DE CATÍ.
Els Celmes no són molt antics en Catí. El primer que trobem en l’any 1492
servia un benifet en València. Un tal Miquel de Pere, veem en 1538; altre, Miquel de Miquel, en 1592; Damià, estudiant en 1594, i Cosme i Miquel Celma en
1604. Altres Celmes encontrem, procedents d’Ares, en 1604.
Sabem que Jeroni Celma, avi del rector Celma, comprà una casa, en 19 de
gener de 1648, al mercader Batiste Roca, casa que després fon propietat del sacerdot Celma, al carrer Major. Açò ens fa pensar que degueren entroncar les dos famílies, els Celmes i Roques, i que un fill de Jeroni Celma es degué casar amb una
filla de Joan Batiste Roca.
21. Castellón, Imprenta Armengot, 1947. És edició de la Societat Castellonenca de Cultura, i figura
dins la sèrie «Obras de investigación histórica», núm. XX.
22. El mecanoscrit que ens ha arribat, redactat per mossèn Joan Puig, continuava en una primera versió del treball, que després esborrà, amb un paràgraf més. Val la pena de reproduir-lo: «Creem que val la
pena de fer-ho, per a que no desapareguen notícies i documents interessants del molt distingit Rector de
Catí, Mossèn Francesc Celma».
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Jeroni era teixidor i va tindre un fill23 el 19 de setembre de 1644, que li dien
Fèlix. Este va contraure matrimoni el 9 d’agost de 1682 amb una filla de Batiste
Roca, de nom tal volta Teresa, i d’este matrimoni va nàixer, el 31 de desembre de
1687, el que fon rector de Catí, Silvestre Francesc Celma.
L’avi d’este, Jeroni Celma, testà deixant béns per a obres pies, i morí el 9
d’agost de 1693, quan el capellà Celma tenia 6 anys. Este tenia un germà que li
dien Vicent, que va morir d’un llamp el 18 d’agost de 1729. El pare d’estos dos,
Fèlix, va morir el 28 de novembre de 173124

ESTUDIS DEL RECTOR CELMA.
Degueren tindre mitjos, els pares de mossèn Celma, per a fer-lo estudiar en
València25. El 25 d’abril de 1703, quan tenia 16 anys, li varen enviar a València
les partides de baptisme i confirmació que havia de menester26. El 22 de maig de
1709, prenia possessió del benifet fundat per mossèn Marco, la renda del qual li
degué ajudar per a sufragar les despeses de la carrera, que sabem que estava fent el
30 de juliol del mateix any. Allí, es degué doctorar27; se firma doctor i prevere quan
fon testic en un acte28 en Catí el 22 de setembre de1712.
Quan tenia 25 anys29, va celebrar la primera missa el 4 d’abril, essent beneficiat i vicari de la parròquia de Catí en 1712. En el mateix any, quan només era
diaca, el trobem administrador d’una almoina. El 31 d’agost de 1716 demanà i va
obtindre el dret al votiu.
L’11 de febrer de 1717, va morir el que era rector de Catí en propietat, mossèn Josep Sales, i el 22 del mateix mes va ser nomenat rector mossèn Francesc
Celma, qui va pendre col·lació de la rectoria30 el 21 de juny de 1717; ell mateix
ens dóna compte de la possessió de la rectoria, que va tindre lloc el 9 de gener de
171831.
Tenim, per tant, al doctor Celma constituït rector de Catí, del seu poble, i ben
preparat per començar el càrrec delicat de rector d’ànimes. Vejam ara la seua ac23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Una primera redacció havia escrit naixcut, posteriorment esborrada.
Índex, pàg. 234 a 236.
Una primera redacció hi posava: ; i sabem que
El text esborra els mots Ben prompte.
L’autor esborra ell.
El mot celebrat hi és esborrat.
Esborrament dels mots diuen els documents.
de Catí, esborrat.
Index, pàgs. 235-236, vuit documents.
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tuació en la parròquia, que estudiarem i concretarem en la ensenyança, en el culte
al Santíssim Sacrament, en la devoció a la Mare de Déu, en l’amor a la terra i al
seu poble, en l’afició a la història, en la vida de pietat, en l’escriptura dels seus llibres, en la vida un poc amargada per la contradicció. Tot açò s’haguera pogut escriure detalladament si conservàrem els 94 documents, que teníem i podríem copiar, ara desapareguts per la fúria i incultura de 1936. Però alguna cosa podem
consignar que ens donarà a conéixer les activitats i el zel fervorós del qui es pot
dir, sense exageració, «un párroco modelo».

APOSTOLAT DE MOSSÈN CELMA.
Degué eixir ben preparat, el rector Celma, en la pràctica de la virtut, en els
seus estudis i en el coneiximent del fi del sacerdoci, perquè com a fonament de la
seua missió socerdotal, va escriure el catecisme que havia d’ensenyar als feligresos,
i que, al final d’este treballet, copiarem al peu de la lletra. Una matèria ben ordenada, senzilla i ben clara per a instruir al poble fidel en les veritats dogmàtiques i
morals de la religió cristiana. Açò, ho va fer tantost va ser nomenat vicari de la
parròquia de Catí, i continuà fent-ho fins al darrer de la seua vida. Es coneix que
tenia molta facilitat i gràcia en la predicació i una voluntat ben forta en anunciar
la paraula de Déu perquè, des de 1713 fins a 1761, sabem que va explicar l’evangeli en les tres misses de Nadal, fundà la processó a l’Hospital en 1740, va fer molts
sermons en les funcions de la Mare de Déu, la imatge de la qual baixaren a Catí
en 1747 i la portaren processonalment pel poble i en la processó de la mateixa en
l’ermita de l’Avellà, fent gran festa en ella i predicant en la mateixa.
Predicà en Tírig l’11 de maig de 1749, dia de l’Ascensió, amb ocasió d’haver
regalat ell el quadro de la Mare de Déu del Pilar per a l’altar major. «Y la misma
tarde –diu- prediqué a los devotos que subieron rezando el Rosario, en la Ermita
de Nª Sª, y ofrecí a María Santísima procurar que en dicho sagrado Domingo o
dia de la Ascensión por la tarde se continue todos los años tan santa devoción para
obligar a Mª Sª continue sus piedades para consuelo de los vecinos de Catí y demás
devotos»32.
En juny de 1747, féu processó a l’ermita de l’Avellà, sermó en la mateixa i
primera novena per a honrar a la Mare de Déu. El mateix va fer en setembre assistint ara canonges i marquesos de València, projectant publicar a la novena per a
obsequiar a la Verge Maria. Fins a les Índies envià la novena en 1749 per a propagar la devoció a la Verge Santíssima.
32. Noticias ciertas del culto a María Santísima de la Fuente de la Vellá, pàg. 265-266.
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I per a propagar les veritats de la religió cristiana donants facilitats, deixà llibres a la biblioteca parroquial en 1764. Ven llibres en 1767, i aconseguí, per a què
no es pergueren, la prohibició de traure’ls de l’arxiu per mig d’una excomunió en
1768. I consta que mossèn Celma havia fundat una biblioteca parroquial per a
ajudar a la instrucció religiosa del clero; allí, hi havia molts llibres de dogma i de
moral i altres de formació cultural i religiosa -tot cremat l’any 1936-, de la qual
biblioteca s’havia fet inventari per a constància i orde en l’any 178033.
Devem recordar que, de 1737 a 1740, féu pujar a Pasqual Mespletera, de Sant
Mateu, a l’Avellà per a pintar els llenços de la Mare de Déu, i en 1746 els de la
capella de comunió de la parròquia amb pintures molt instructives dels misteris i
fets de l’Antic i Nou Testament per a ensenyar al poble. Nova demostració de l’interés de mossèn Celma per la instrucció dels seus feligresos.

DEVOCIÓ I CULTE AL SANTÍSSIM SACRAMENT.
Impressionat amb les funcions tan solemnes del Col·legi del Patriarca del beat
Joan de Ribera, que tenia ben vistes, examinades i meditades des de primera hora,
encara vicari de Catí, l’any 1714 volgué fundar l’Hora Eucarística, com consta d’un
document de 20 de setembre del dit any. Eixa flama, eixe desig, veem que es varen manifestar en els actes del culte de la parròquia, fundant el dia de l’exposició
en 1740 i practicant la funció dels «Alabados», que l’havia fundada el beneficiat
mossèn Vicent Sales el 20 de febrer de 173734.
No és, per tant, d’estranyar que, vistes les irreverències que, al Santíssim Sacrament, es feen en la sacristia que servia de capella del reservat, projectara fer l’actual capella de la Comunió, com ell explica en la seua Història de la Mare de Déu
de l’Avellà35. Allí, recorda el pensament de fer-la, ocorregut el 18 de març de 1741,
dient-se una missa que ell encarregà en l’Avellà. Ho comunicà al poble el 25 del
dit mes, posà la primera pedra el 3 de maig de 1742 i s’acabà l’obra l’any 1744;
les pintures, l’any 1747, fetes per Pasqual Mespletera de Sant Mateu, i Francisco
Blasco de Catí. Fon beneïda el novembre de 1747 i traslladat el Santíssim de la
sacristia a dita capella el dia 31 de desembre, quan mossèn Celma complia 60 anys.
Dia de gran alegria i d’immens goig per al rector i per al poble, que el va ajudar
donant aquell 300 lliures per a pagar les despeses, que encara es devien de fer-la36.
33. Índex, pàgs. 237-242. «Archivos de Catí», ms. de Casimir Melià, lib. 1º pàgs. 1-63; lib. 2º pàgs.
92-103, 124-127, i 128,129, 131, 243, 265, 282, i de 17-25.
34. Índex, pàgs. 236 i 720.
35. Historia del Avellá, pàgs. 24-32.
36. Índex, pàg. 238.
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Altra prova de la devoció de mossèn Celma al Santíssim Sacrament és la publicació del seu llibre «Historia verídica del Santísimo Misterio de Aguaviva» l’any
1762, aprovat en 1761, on referix el miracle de la conservació de quatre sagrades
formes, que es varen lliurar de l’incendi entre els objectes de l’església cremada,
que tingué lloc en dit poble el 24 de maig de 1475, i es conservaven incorruptes.
Com el poble d’Aiguaviva estava fabricant la capella al dit misteri o miracle dedicada, no va poder ajudar el Dr. Celma a costejar la impressió de dit llibre, i es
determinà a publicar-lo pel seu compte; i n’edità 2.000 exemplars. El va publicar,
i el 12 d’abril de 1762 pujà a l’ermita de la Mare de Déu de l’Avellà a donar-li les
gràcies37.
En 1763, va interessar un religiós Mínim perquè fes vindre de Roma una indulgència plenària per a la funció de les Quaranta Hores38.
El 28 d’abril de 1763, li aprovaren el seu llibre «Devocionari Eucarístic» en la
cúria de València, i el 12 de setembre de 1766, en el Consell d’Aragó. En eixe llibre, dedicat al patriarca de València, Venerable Joan de Ribera, recorda i encarrega les pràctiques de devoció que s’observaven en el Col·legi del Venerable. I el dia
8 d’octubre del mateix any, el venia en l’ermita de l’Avellà.
Ben bé es veu la devoció que el Dr. Celma tenia al Santíssim Sacrament, en
escriure, publicar i vendre dits llibres i fer funcions eucarístiques en la seua parròquia i recomanar-les a les altres39.

DEVOCIÓ A LA MARE DE DÉU.
Seria cosa de no acabar mai, consignar i comentar els fets que demostren la
devoció de mossèn Celma a la Mare de Déu. Ho són el cant de la Salve, el reso
del Sant Rosari, les novenes i goigs, els seus semons i funcions en l’Ermita de l’Avellà i en l’Església de Catí. Però devem recordar-ne alguns, com a demostració del
seu filial afecte a la Verge Maria.
De 1720 a 1740, creix la Casa i Església de l’Avellà, mogut del zel que per ella
tenia. En 1730, refeix amb fruïció la baixada de la imatge al poble i les demostracions d’amor dels feligresos. En 1735, cedix l’almoina, que li donaren de predicar
la quaresma, per a les obres de l’Avellà, i en el mateix any ajusta i fa fer les pintures de l’Ermita, la majoria referents a misteris de la Mare de Déu. En 1742, féu
fer el campanar de dita ermita. En 1749, dóna a fra Josep Muñoz de Sant Fran37. Índex, pàgs. 240-241.
38. Ibidem, pàg. 240.
39. Ibidem, pàg. 245 i «Archivos de Catí», llibre 2, pàgs. 26-28 i 75.
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cés, que se’n tornava a les Illes Filipines, 25 novenes i estampes de la Mare de Déu
per a què «se aumente el culto de María Santísima en tan remotas provincias, y se
plante la devoción de sus siete más principales gozos, muy antigua en la católica
Iglesia»40. El trobem resant l’ofici dels Dolors en el transagrari de l’església de l’ermita en 1761. Refereix la baixada de la imatge l’any 1765, i en 1770, l’obra de la
pintura. En l’església de l’ermita, va fer pintar els goigs de la Mare de Déu l’any
1746; imprimix la novena en 1749; envia novenes i goigs a les Índies; proposa continuar el reso del rosari a l’Avellà des del dia de l’Ascensió fins al dia de Pasqua41.
Però on es veu més patent la devoció de mossèn Celma a la Mare de Déu és en el
seu llibre «Historia del santuario de la Vellá» en el Llibre de la Confraria de 1746,
en el llibre «Noticias del culto a Nuestra Señora», i en el Llibre de la Confraria de
la Mare de Déu de 1759 fins a 1770. Llegint-los es veu l’afecte filial que li tenia, i
el gran zel de propagar-la entre els seus feligresos i el fruit que de les seues predicacions es va seguir, recordant també ací el seu catecisme on explica l’oració de
l’Ave Maria42.

PATRIOTISME DE MOSSÈN CELMA.
És una virtut, el patriotisme que ens fa estimar i defensar les coses de la nostra terra i del nostre poble; i el del doctor Celma va ser molt gran, com ho demostren els seus escrits i els documents del seu temps. En 1726, tenia Catí plet contra
D. Josep Feliu, amo de Gibalcolla, que el va guanyar; però es continuà després, i
tant en 1726 com en 1728 trobem que mossèn Celma era nomenat Síndic del
poble per a defensar els drets de la vila a pasturar en les herbes de dita partida.
Així, el veem l’any 1749, 1753, 1756, 1760, 1762 i 1763. En esta última data es
convingué que tots tenien dret als fruits naturals del dit comú i de Salvassòria. I
no és estrany, perquè mossèn Celma estava ben assabentat dels drets municipals
de la vila i podia defensar-los bé43.
El 27 de desembre de 1739 va fer una concòrdia amb el consell o municipi de
construir tres cases per als oficials del poble al pati de la casa del delme de la vila.
Ací es veu l’interés del rector per les coses de la mateixa vila. Encara es poden vore
ara les dites cases, i en una d’elles hem vist que afaitaven els encarregats de fer-ho,
com a ministres o servents del municipi44.
40.
41.
42.
43.
44.

Llibre 2º meu, pàg. 641.
A. C. Llibre 2, 118-395.
A. C. Llib. 1º, pàg. 2, 4, 5 i passim.
Índex, pàg. 237.
Ibidem, pàg. 239.
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En 1754, el trobem defensant els drets del clero davant la Cúria de Tortosa.
En 1761, era nomenat Síndic de Morella i les aldees per a defensar-les contra les
pretensions de Pablo de Pedro, que no volia admetre els drets d’elles a les herbes i
bellotes de Salvassòria, i quasi fins a la seua mort el trobem defensant els drets civils de la vila45.
Estos drets li interessaven i els defensava, i en parlava amb fruïció i aconsellava que resara, el poble, per a aconseguir bon resultat, i donava gràcies a Déu i a la
Verge Santíssima d’haver-ho obtingut. Escrivia ple de goig les notícies alegres, i
fea menció d’haver estat nomenat secretari de visita de l’arquebisbe de València,
un catinenc, mossèn Joan Batiste Puig, beneficiat de Sant Andreu de dita ciutat, i
de l’apel·lació admesa d’una sentència de pago de 350 lliures anuals de les aldees
en 1461, i d’haver aconseguit un nebot de mossèn Acaci Puig un benifet de 90
lliures en la Seu de València46.

AFICIÓ A LA HISTÒRIA.
Es veu l’afició que tenia, el rector Celma, a la història si considerem els llibres
que va escriure sobre eixa matèria; a saber: Història del Santuari de l’Avellà, El
Santíssim Misteri d’Aiguaviva, el Devocionari Eucarístic, La Confraria de la Mare
de Déu de l’Avellà de 1746 a 1759, Notícies certes sobre el culte a la Nostra Senyora, i Confraria de la mateixa de 1759 a 1771.
En 1720, ens referix el lliurament de la relíquia de Sant Tomàs d’Aquino, la
de Sant Vicent el 20 d’agost de 1722, el jubileu que en la parròquia celebren el
25 de setembre de 1726, la festa de Sant Isidre el 16 de maig de 1727, la benedicció del vas de la capella de la Comunió en 1746, les notes sobre el rector Duran
en 1749, el Baldufari47 de 1750 a 1762, les notícies sobre l’ermita del Pilar en
1759, l’obertura de la font de l’Avellà i vinguda de Sant Vicent a Catí en 1760, la
impressió del seu llibre Santíssim Misteri d’Aiguaviva en 1761, la donació de la
relíquia de Sant Toribi en 1763, sobre el delme i altars en 1764, l’expulsió dels
jesuïtes en 1767, la mort i elecció del Papa en 1769, les disposicions episcopals en
177148.
En 1764, ens parla d’un donatiu d’una creu d’or, del concert de certes pintures en 1768, dels comptes de Sant Martí de 1714 a 1727, de la distància de l’Ave45.
46.
47.
48.

Índex, pàgs 239-241.
«Arxius de Catí», llib. 2, pàgs. 9-10, 33, 69.
Antigament, Llibre-registre de documents (nota de l’editor).
Index, pàgs. 273-242.
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llà a Catí, del misteri d’Aiguaviva que tingué lloc en l’any 1475, i que a la casa on
sojornà Sant Vicent en 1410, ara vivia el beneficiat mossèn Acaci Puig49.

PIETAT DE MOSSÈN CELMA
La pietat de mossèn Celma es demostra quan se’l veu celebrar la dobla a Sant
Tomàs d’Aquino en 1721, fundar el dia de l’Exposició i la processó a l’Hospital
en 1740, acudir confiat dos vegades a la intercessió de la Mare de Déu, escriure el
llibre de la Confraria en 1759, procurar indulgències per a les ànimes del purgatori i la fundació de vàries misses50.
Demostra la mateixa cosa les moltes fundacions parroquials l’any 1747, la
devoció a Sant Vicent i Sant Martí, a la Mare de Déu i al Santíssim Sacrament51.
I si per pietat entenem pròpiament l’amor als parents, als pares, a la pàtria,
no li poem negar esta virtut, que practicà en l’amor als pares, als parents i a la
pàtria, dels quals parla amb gran elogi, i ajudà tot el que pogué, fent-ne memòria
de la casa que li van deixar sos pares, de la neboda atesa per ell i recordant els parents difunts, treballant sempre pels interessos espirituals de la gent del poble, com
es veu en son càrrec de Síndic, defensant les coses de la vila.

LLIBRES ESCRITS PER MOSSÈN CELMA.
El rector Celma va escriure alguns llibres. Uns els va imprimir; altres, els tenia manuscrits.

Impresos
1º.- Historia del Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia y de la Fuente
de la Vellá sito en el término de la villa real de Catí, del obispado de Tortosa, en el
Reyno de Valencia, compuesta por el Dr. Francisco Celma, presbítero, cura de la parroquial de la misma villa y natural de ella. Con licencia del Real Concejo. En Valencia, por Josep Thomás Lucas, año 1759.
14 per 10 cm., 282 pàgines cobertes de pergamí. Única edició, per més que,
per equivocació, Segura Barreda, tom.2, diu 1762. No hi ha tal edició. En va pu49. «Archivos Catí», llib. 2, pàgs. 55 i 86; llib. 3, pàgs. 115-117; llib. 4, pàg. 395; llib. 5 pàgs. 34 i 42.
50. Index, pàgs. 237-242.
51. «Archivos de Catí», llib. 4 pàgs. 124, 127 i 128; llib. 3 pàgs 100-103.
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blicar 1.500 exemplars. Parla de la vila de Catí i son terme, de l’església parroquial, de les confraries, de la Capella de la Comunió, i de les ermites. Tinc un exemplar meu. En queden pocs
2º.- Historia verídica del Santísimo Misterio de Aguaviva. Instituciones de algunas santas cofradías y congregaciones de eclesiásticos y seculares en veneración del eucarístico sacramento. Valencia, J. Tomás Lucas, 1762, 8º.
Abans de la revolució, hi havia un exemplar en la sacristia, i un altre en l’arxiu parroquial, ara desapareguts. Mossèn Celma en va editar 2.000 exemplars d’uns
30 plecs, que havien de servir per a propagar la devoció al Santíssim Sacrament.
Ara, no sabem si en queda cap.
3º.- Devocionario Eucarístico, que expresa los públicos y devotos cultos que en
muchas iglesias de la ciudad y reino de Valencia se tributan a Jesús Sacramentado».
Valencia, J. Tomás, 1766, 8º. 14 per 10 cm.
Abans de la revolució n’hi havien dos exemplars; un en la sacristia, i l’altre en
l’arxiu parroquial, ara cremats. En tinc un exemplar en mon poder, enquadernat.
Porta una dedicatòria al V. Joan de Ribera, cultes al Santíssim Sacrament en la
ciutat i regne de Valencia. Comprén: «Misa solemne y Alabados, Preces devotas,
indulgencias, Letras devotas en la procesión, Misas de renovación, Ejercicio de las
40 horas, Ejercicio Vespertino, Rosario, Gozos, y particulares Ejercicios en que
todo Fiel Cristiano puede y deve Ejercitarse en obsequio de Jesus Sacramentado».
Tot, 156 pàgines.

Manuscrits
4º.- «Preguntes de Doctrina Cristiana que yo, el Doctor Francisco Celma, Rector
de Catí, he Acostumat fer a mos Feligresos desde el any 1712». Escrit en el Libri
Quinque de la parròquia de Catí de 1690 a 1748, cobertes de pergamí. Cremat;
ara, en «Archivos de Catí», hereus de D. Casimir Melià, Llibre 1, al fi, 62 pàgines
de 22 per 15 cm.
Contingut després de les partides de casaments i abans de les de morts. Quedaven 7 planes en blanc, que voldria mossèn Celma aprofitar per a acabar-lo, i no
l’acabà. El Catecisme no és complet perquè falta l’explicació dels Manaments de
la Llei de Déu, l’explicació del sacrament del bateig, la confirmació, l’extremaunció, l’orde i el matrimoni i els manaments de l’Església, però hi estan la penitència i l’eucaristia. El transcriurem al final.
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5º.- «Libro de la Cofradía de N. Señora de la Fuente de la Vellá con el piadoso
titulo de Madre de Misericordia, fundada en este Año de 1746». Comprén una lletra del Vicari General, els Capítols que deuen observar-se, un Breu del papa Benet XIV i moltes indulgències, la relació dels noms dels confrares per orde alfabètic, algunes dates de fets memorables referents a la Mare de Déu de l’Avellà; 70
planes en foli de l’Arxiu Parroquial. Cremat; ara, en «Archivos de Catí», llibre 4º,
al fi.
6º52.-«Noticias ciertas, Que declaran la Antiguedad, y motivo del Culto, y Veneración, que se da a Maria Santisima de la Fuente de la Vellá, y Madre de Misericordia, En su Hermita sita en el Termino de la Villa Real de Catí del Obispado de Tortosa
en el Reyno de Valencia, Buscadas, y Escritas por el Doctor Silvestre Francisco Celma
Rector de esta Parroquial de Catí. Año de la Encarnación 1745». Tapes de pergamí,
fulles molt esgarrades; comprén 27 folis, en falten vàrios. Tot, 410 pàgines. Hi
haurà uns 400 casos de curacions meravelloses. Comprén la relació de les coses més
antigues de l’Avellà (44 pàgines), coses referents a la confraria i a la capella de la
Comunió de la parròquia, i curacions (180 folis), l’aparició de la Mare de Déu a
l’Avellà de la pàgina 216 a la 243, segons documents de notaris, la relació del clero, els llibres de fundacions i de celebració. Tot cremat. Ara, en «Archivos de Catí»
de D. Casimir Melià, llibre 4º de 398 pàgines, de l’any1746 fins a 1759.
7º.- «Libro de la Cofradia de Nra. Sra. De la Misericordia y Fuente de la Vellá,
Que continua su año de 1759 (a 1782)». Arxiu parroquial de Catí, 30 per 21 cm.,
sense tapes, de 184 folis. Fins a 1771, lletra quasi tota de mossèn Celma, que va
morir l’any 1771. Comprén 8.043 confrares, alguns casos de curacions, algunes
notícies de donatius, de pintures i altres assumptes. Cremat en 1936. Ara n’hi ha
còpia en «Archivos de Catí» D. Casimir Melià; llibre 2º al fi, 106 pàgines.
8º.- «Particulares noticias de quando estuvo San Vicente Ferrer en Catí, año 1410,
sacadas de los libros antiguos del Archivo de la Villa, ms. en 4º. Se embió al Doctor
Agustín Sales Chronista de esta Ciudad; expresándose en el, que Pedro Verdú, ascendiente de éste, Jurado que era de la Villa en dicho año, fué quien tuvo a su cargo el
gasto ocasionado en la venida del Santo, y su comitiva». Este manuscrit deu estar a
l’arxiu de la Universitat de València. Algunes notícies d’ell, porta mossèn Celma
en sa Historia de l’Avellà, pàgs. 34-37. I podem també llegir-ne en «Archivos de
Catí», de Casimir Melià, llibre 4º, pàgs. 87-89 i llibre 5º pàg. 309.
52. Hi ha un error de numeració. L’ordinal 5º es repeteix dues vegades.
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9º.- «Devoción para promover el culto a nuestra Señora, baxo el título de la Vellá, ms. en 8º, que su autor tiene prevenido para dar a la Estampa». En «Archivos de
Catí», pàg. 311 del llibre 5º. Res havíem vist d’aquest manuscrit en l’arxiu si no
és el referent o que es diu en els llibres de les Confraries.
10º.- «Relación verídica sobre el motivo y antiguedad del culto que se da a nuestra Señora con el titulo de la Vellá, en su Santuario puesto en el termino de Catí. Ms.
en fol. Pretende este Autor que la Imagen se ha de llamar assi, y para ello alega los
motes de varios libros de los Archivos de la Iglesia y de la Villa, escritos en Idioma
Valenciano; pero mas, de ser razon acomodarnos al titulo con que es mas conocida la
santa Imagen, puede ocasionar la variedad la sinalefa frequentemente usada en nuestro Idioma en todos los escritos antiguos». En «Archivos de Catí» de D. Casimir
Melià, llibre 5 pàg. 311 i en llibre 4º pàgs. 216-243, es pot trobar tot el que deguera tindre escrit mossèn Celma en este títol 9º (10º, realment)53.
Tots els llibres, impresos o manuscrits, de mossèn Celma són senzills i clars, i
respiren pietat molt a propòsit per a adoctrinar els fidels i moure’ls a la pràctica
de la virtut.

CONTRADICCIÓ PER QÜESTIONS ADMINISTRATIVES I PER
QÜESTIONS HISTÒRIQUES.
Va ser la conducta de mossèn Celma veritablement exemplar. Això, emperò,
no vol dir que no tinguera contradiccions, encara que fora un Párroco modelo. Alguns creuen que una persona bona tots la volen; i s’enganyen. Perquè més bo que
Jesucrist ningú hi ha hagut al món, i no obstant va tindre contradiccions, i per la
seua obra i predicació sofrí persecució i finalment la mort. Siga pel seu caràcter, o
siga pel dels altres, o per tot, el cert és que l’any 1734 va tindre el rector Celma
una desavinença amb el Consell del poble per raó de la Quaresma. Volia este donar la predicació al qui li pareguera bé. Contestà el rector que li presentaren el
nom, i si era acceptable, la predicaria. No accedí el Consell; llavors la predicà
mossèn Celma sense l’almoina que li solien donar. Per fi la va donar al rector, que
la va cedir per a les obres de l’Avellà que llavors estaven fent.
En 1740, dien que el rector no donava comptes de l’obra de l’Avellà. El Consell pujà a l’ermita, tombà un barandat que aquell havia fet, s’envinagraren les coses
i mossèn Celma no volia predicar la Quaresma. El cert és que tot va arreglar-se,
53. Nota de l’editor.
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per quant veem de nou bones relacions entre les dos autoritats, i així van continuar. L’actuació directora i principal de mossèn Celma en les coses de l’ermita no és
estrany que es prestàs a crítiques, no fonamentades, per més que tant i tant bé va
treballar a favor de la parròquia.
Avellà i Vella. Tampoc hi havia avinença en la qüestió que mossèn Celma proposava i defenia de canviar el títol de «Mare de Déu de l’Avellà» en «Mare de Déu
de la Vella», sostenint el rector que, havent-se aparegut la Mare de Déu a una vella, per això els notaris o escrivents havien canviada la paraula Avellà en la Vella
des de l’any 1740 per avant, perquè s’havia aparegut la Verge a una vella en el dit
any. L’oposició i contradicció de mossèn Acaci Puig, beneficiat de la parròquia, a
les pretensions del rector Celma fon forta i duradora i irrebatible, cristianitzant
en el seu llibre «La Vella Impugnada».
Els dos, al meu entendre, s’enganyaven i tenien raó. S’enganyava mossèn Celma perquè abans de l’any 1540, ja s’escrivia vella. La primera vegada, el 4 de novembre de 1352, i des d’eixe dia fins a 1539, ho veem escrit vella 17 voltes en escriptures públiques. I ningú dirà que en eixes dates ja s’havia aparegut la Verge a
la vella. I no, tenia raó mossèn Puig, per quant la tradició de l’aparició de la Mare
de Déu està fonamentada en proves documentals històriques. Hem d’afirmar, per
consegüent, que tenim una tradició de veritat de l’aparició de la Verge a la vella
(contra mossèn Acaci) i no per raons de la paraula vella que ja, tant abans de 1540
com després, consta en les escriptures públiques (contra mossèn Celma).
Però estes contradiccions o desavinences són d’enteniment i no de voluntats,
que res diuen contra la virtut del rector Celma.

DARRERS DIES DEL RECTOR CELMA
Una vida tan laboriosa i ocupada s’havia d’acabar, encara que tingués mossèn
Celma una salut forta i robusta; i l’any 1771, quan tenia 84 anys, veem que la seua
lletra era tremolosa i anunciava que estava prop el dia del seu traspàs. El dia 25 de
gener de 1768 havia fet testament. El 18 de juliol de 1771 fea codicil, i després
d’haver fundat 4 misses a l’Avellà i deixat 2 lliures de cera a la Mare de Déu del
Pilar i 2 al patró del poble, Sant Vicent Ferrer, i d’un apostolat laboriós i fecund
en la parròquia, lliurà l’ànima a Déu, i 283 lliures de deute a sa neboda i hereva,
Teresa Celma.
Els seus ossos encara descansen en la sepultura que va fer en la capella de la
Comunió per als sacerdots. Morí el dia 2 d’agost de 1771 essent vicari de Catí 5
anys, i rector 54, fins al dia de la seua mort.
–36 –

Visca el rector Celma en l’eternitat la vida de Déu, i en la terra en la memòria
dels rectors successors seus, en la gent del poble de Catí i dels fills sacerdots de la
Vila, que tenen en ell «un párroco modelo» a qui poden i deuen imitar en l’obra
del seu apostolat, en la devoció al Santíssim Sacrament, en l’amor filial a la Mare
de Déu, en la virtut de la pietat, en l’amor sincer a les coses del poble, en la pràctica del sacrifici, en el treball de la salvació de les ànimes a ell canfiades.
El dia 2 d’agost de 1771, moria el rector mossèn Celma, ponent-se un sol precedit d’estrelles brillants, com mossèn Vicent Sales (†1751), mossèn Gaspar
Sanjuan (†1751), mossèn Miquel Sales (†1761), mossèn Miquel Miralles (†1771),
i seguit de mossèn Acaci Puig (†1772), Francisco Diego (†1790), el Dr. Mossèn
Vicent Sales (†1801), mossèn Sebastià Verdú (†1808). Tots estos, i altres capellans, varen treballar, guiats pel rector Celma, d’una manera intensiva en l’exercici del culte i de la pietat, de tal forma que el segle XVIII es pot dir, i en veritat ho
és, el segle d’or de la parroquia de Catí.

ASCENDENTS DE MOSSÈN CELMA I DESCENDENTS DE LA SEUA
FAMILIA.
Jeroni, avi; Fèlix, pare; mossèn Francisco Celma, rector; Vicent Celma, germà; Teresa Celma, neboda, casada en 1740 amb Gabriel Sospedra; néta de Teresa
Celma, casada amb Francisco Blasco, en 1800; Francisco Blasco, nascut en 1836
i casat amb Rosa Folch en 1858; Rosa Blasco Folch, casada amb Casimir Martí
en 1886; Carmen Martí Blasco, nascuda en 1888 i casada amb Josep Folch en
1905. Esta, viuda sense fills, viu en 1953 i és ama de la casa de mossèn Francisco
Celma, rector.
La casa de mossèn Celma, ara de la dita Carmen Martí Blasco, és la segona
baixant del racó de l’hostal de Nàsio al cantó de la Inferma, front a la casa de
Pràxedes Garcia, es es va quedar Sant Vicent Ferrer l’any 1410. En la façana de la
primera, s’alçà el cadafal que feren per a predicar l’apòstol valencià, i que ara recorda la llosa que han posada en terra contra la paret de la casa.
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CATECISME DEL RECTOR FRANCESC CELMA

*

Preguntes de Doctrina Christiana que yo, el Dr. Francisco Celma,
rector de Catí, he acostumat fer a mos Feligresos desde el any 1712.
P. Per a quin fi ens ha criat el Señor?
R. Per a conéixer, amar y servir a Déu en esta vida, y después veure’l y gosar-lo en
la altra.
P. Quantes coses són menester per a lograr este fi?
R. Quatre, que són fe, esperança, caritat y bones obres.
* Tret de l’arxiu de l’abadia de Catí, Libri Quinque 1690 a 1748, amb cobertes de pergamí, després de
les partides de casaments i abans de les de difunts. Quedaven set pàgines en blanc per a acabar-lo d’escriure
i no l’acabà allí. Copiat en «Archivos de Catí» de D. Casimir Melià, llibre 1, al fi, 62 pàgines de 22 x 15 cm.
No és complet, el Catecisme, perquè falta l’explicació dels manaments de la Llei de Déu i l’explicació
del sacrament del bateig, confirmació, orde, matrimoni i extremaunció. Falten també els manaments de l’Església, però hi estan la penitència i eucaristia.
Resumidament, podem dir que conté l’explicació de les tres virtuts teologals, lo senyal de la creu, el
misteri de la Trinitat, de la santificació, de l’oració i les seues classes, l’explicació del Pare nostre, de l’Ave
Maria, la de tot el Credo, particularment de la penitència, les indulgències, la comunió i el primer manament de la Llei de Déu.
El sistema de preguntes i respostes en la ensenyança de la religió, cristalitzada en els nostres Catecismes, és cosa antiga i d’orige podem dir molt bé bíblic, com es pot vore en la sèrie de preguntes que féu
Abraham a Déu i en les respostes del nostre Senyor a Abraham (Gen., cap. 18, 22-32, i cap. 19, 27). El
mateix podem dir de certes preguntes i respostes que Jesús va fer als seus apòstols. Recordem quan Jesús
preguntà qui era Ell (Sant Mateu, cap. 16, 13-19), el col·loqui amb la samaritana (Sant Joan, cap. 4, 7-26).
Esta manera d’ensenyar és un verdader diàleg, cosa corrent en les nostres converses.
En l’Església s’ha vist usar este sistema, i molt propagat, especialment des del segle XVI fins als nostres dies, com ho pregonen els textos del Catecisme i en la nostra religió, en particular al segle XVIII, pel
Catecisme del frare Pere Vives, franciscà, en les diòcesis de València, Terol, Segorb i Tortosa.
Per això, el Dr. Celma, que va estudiar a València, ben imposat en la pràctica del catecisme, d’algun
en deguera fer ús, i sembla que el catecisme que ell va escriure i ensenyar als seus feligresos no era sinó una
reproducció del del Pare Vives, o el degué tindre davant com un model o orientació. En este cas, el P. Vives degué publicar el seu catecisme abans de l’any 1712, quan en tenia 24. És molt semblant. Notarem,
però, algunes coses diferents i altres afegides, que li donen un caràcter especial. Mossèn Celma diu quan
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P. Què cosa és fee?
R. Creure allò que no veem perquè Déu ó revela, y la Iglésia54 ens ho amostra.
P. Què devem creure en la fee?
R. Tot lo que es conté en lo credo, y els articles de la fee.
P. Què cosa és esperansa?
R. Confiar que Déu nostre Señor ens donarà en esta vida la seua gràcia y ens salvarà.
P. Què cosa és charitat55?
R. Amar a Déu sobre totes les coses y al pròxim com a nosaltros mateixos.
P. Quines obres havem de fer pera salvar-nos?
R. Observar los manaments de la lley de Déu y de la Iglésia56.
P. Hi a obligació de fer actes de fe, esperança i caritat?
R. Sí, pare.
P. En quines ocasions?
R. La primera en aplegar al ús de la raó, la segona sempre que es necesite per a
vèncer alguna tentació contra dites virtuds, la tercera en la hora de la mort y la
quarta una volta al any.
P. Eres christià?
R. Sí, per la gràcia de Jesuchrist.
P. Per què respons així?
R. Perquè no só christià per mos mèrits sinó per los de Nostre Sr. Déu Jesuchrist.
s’han de fer els actes de fe, esperança i caritat (págs. 39-40). Afegeix les classes d’oració (pàgina 42), l’explicació de l’Ave Maria (pàgs. 44-45), l’explicació més detallada de la Trinitat (pàgs. 46-47), de l’Eucaristia
(pàg. 48), dels Inferns (pàg. 50), del juí universal (pàgs. 51-52), de classes d’esglésies (pàg. 52), de les indulgències (pàgs. 53-54), de l’examen de conciència (pàg. 55), de la confessió (pàg. 56) i dolor dels peccats, de la preparació a la comunió (pàgs. 58-59), de l’acció de gràcies després de la comunió (pàg. 59).
El Catecisme del Dr. Celma es distingix per la seua senzillesa, claredat, orde, fons teològic i unció ascètica. L’estil no és clàssic ni molt menys, sinó ordinari i vulgar, ben comprensible, puix l’escrivia per al
poble i en temps de la decadència de la llengua valenciana amb alguna paraula prou basta. Llàstima que no
l’acabàs d’escriure. Creem que degué acabar-lo i posar-lo en algun quadern, que s’haurà perdut perquè
mossèn Celma era molt zelós de l’ensenyança. Per altra banda, no convenia escriure’l en el Quinque Libri i
tal volta, el bisbe, li ho degué prohibir.
Advertirem, finalment, que el pare Vives va nàixer l’any 1688 i va morir en 1743. Mossèn Celma
naixqué l’any 1687 i va morir en 1771. Eren, per tant, contemporanis, i cabia molt bé la influencia, la comunicació i la còpia. Tenim, però, la dificultat que el pare Vives va publicar la seua primera edició del Catecisme l’any 1741, i mossèn Celma ens diu que el va ensenyar des de l’any 1712. Per consegüent, devien
córrer alguns catecismes, o quaderns, i d’eixos es deurien formar el Catecisme manuscrit del rector Celma i
el Catecisme imprés del pare Vives. Eixa sembla ser l’explicació més raonable i a ella ens atenem, mentres
altra de carácter històric no ens ho aclarixca.
Joan Puig, prevere, 28 de juliol de 1953.
54. A la còpia de mossèn Puig, s’hi llegeix jglesia.
55. Mossèn Puig havia escrit caritat, després rectificat per charitat.
56. Vide la nota 1.
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P. Què cosa és ser christià?
R. Ser deixeble de Jesuchrist.
P. Quina dignitat reb quan lo fan christià?
R. Lo fan fill de bendició, fill adoptiu de Déu y hereu de la glòria.
P. Quina és la señal del christià?
R. La santa creu perquè en ella ens redimí Jesuchrist Señor Nostre.
P. De quants modos avem de usar de esta señal?
R. De dos.
P. Quines són?
R. Señar-se y santiguar-se.
P. Què cosa és señar-se?
R. Fer tres creus en lo dit gros de la mà dreta, la primera en lo front, la segona en
la boca, la tercera en los pits dient així: Per la señal ettc.
P. Per a què et señes en lo front?
R. Per a què Déu nos lliure de mals pensaments, en la boca de males paraules y en
los pits de males obres.
P. Què cosa és santiguar-se?
R. És fer una creu llarga desde el front hasta la cintura, desde el muscle esquerre
hasta el dret, dient així: en nom del Pare, y del Fill y del Esperit Sant. Amen.
P. Per què, eixa creu llarga?
R. Per a significar tres grans misteris
P. Quins misteris són?
R. Lo de la SSma. Trinitat, lo de l’Encarnació de Jesuchrist y la justificació de
nostres ànimes.
P. Com se signifique el misteri de la SSma. Trinitat?
R. Nomenant les tres persones y no dient més que una volta el nom, y fent una
creu que comprén les tres que ans han fet en el front, en la boca y en los pits.
P. Com se signifique el misteri de l’Encarnació?
R. Baixant la mà desde el front hasta la cintura per a nomenar lo fill, que baixà
desde el Cel a les entrañes de Maria SSma., per a fer-se home.
P. Com se significa la justificació de nostres ànimes?
R. Passant la mà desde el muscle esquerre hasta el dret confessant que per la gràcia del Espirit Sant, que nomenem, passen nostres ànimes de l’esquerra de la culpa a la dreta de la gràcia.
P. Quan devem usar de esta señal?
R. De matí quan nos llevam, de nit quan nos gitam, y sempre que escomensam
alguna bona obra, o ens veem en alguna necessitat.
P. Quina és l’arma més eficàs per a véncer al dimoni después de la santa creu?
R. És l’oració.
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P. Què cosa és oració?
R. És una elevació del enteniment considerant les grandeses de Déu Nostre Señor,
fent memòria dels beneficis que ens ha fet, y dels castics que per nostres culpes
mereixem.
P. De quants modos pot ser l’oració?
R. De tres, que són mental, vocal y juntament mental y vocal; la mental consistix
en l’elevació del enteniment; la vocal, en les paraules que pronuncia la llengua, y
la vocal y mental, la que acompaña les paraules que pronuncia la llengua, l’atenció del enteniment y l’afecte de la voluntat.
P. Quina oració de les tres és la millor?
R. La mental, per medi de la qual s’unix, la nostra ànima, en Déu Nostre Sr., y la
solament vocal és de molt poc profit, pues com digué Sn. Bernat si cor non orat in
vanum lingua laborat.
P. Quina és la millor de les oracions vocals?
R. El Pare nostre.
P. Per què?
R. Perquè el compongué Jesuchrist, Señor nostre per sa SSma. boca.
P. Per a què el féu?
R. Per a mostrar-nos a orar.
P. En qui parlem quan diem l’oració del Pare nostre?
R. En les tres Divines Persones.
P. Pues, que les tres són nostre Pare?
R. Sí, pare, perquè les tres nos han donat lo ser que tenim, les tres nos lo conserven, y les tres nos han de salvar.
P. Per què diem Pare nostre y no Pare meu?
R. Perquè Déu és pare de tots y tots som germans.
P. Els moros heretges, judíos y gentils són nostres germans?
R. Sí, pare, perquè a tots los ha criat Déu nostre Señor a sa imatge y semenjansa
per a veure’l en la glòria.
P. Què havem de fer per a amar-los com a germans?
R. Pregar a Déu que es convertixquen, el servixquen y es salven.
P. On està Déu?
R. En lo cel, en la terra y en totes parts.
P. De quants modos?
R. Per esència, presència y potència.
P. Què vol dir per esència?
R. Que dóna y conserva el ser a totes les coses.
P. Per presència?
R. Que tot ho té present, lo passat y lo que ha de vindre, y registra hasta lo més
íntim del cor, y veu hasta el pensament e intenció més oculta.
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P. Per potència?
R. Perquè tot ho pot fer, y totes les criatures estan promptes per a obeir al Señor
encara que sigue contra sa natural inclinació, com se veu en lo mar, que no ix de
sos límits.
P. Per què diem Pare nostre que estau en lo cel?
R. Perquè allí es veu la cara de Déu, y es mostra més son poder y magestat.
P. Déu té cap, peus y mans?
R. No, pare, perquè és un puríssim espirit de infinita perfecció.
P. Pues, per què pinten el Pare Etern a modo d’una persona anciana y al Espirit
Sant en forma de paloma?
R. Per a nòstron modo d’entendre.
P. Pues, què vol dir que en lo cel se veu la cara de Déu si no té cap?
R. Que es veu Déu com en si és, y es veu la seua divina esència.
P. Què vol dir sia santificat lo vostre sant nom?
R. Que totes les criatures alaben y glorifiquen a Déu.
P. Y qui són los que no l’alaben?
R. Los que l’ofenen, y més en particular los que juren y blasfemen.
P. Què vol dir vinga a nosaltres lo vostre Sant Regne?
R. Que vingue a nostres ànimes lo Regne de la gràcia, per a què puga manar al de
la glòria.
P. Pues, que la gràcia és regne?
R. Més que regne, perquè ab ella podem guañar la glòria, que val més que tots els
regnes.
P. Per què diem que vinga a nosaltres?
R. Perquè nosaltres no la podem meréixer, pues som com los chics que no poden
anar sinó els ajuden.
P. Què demanem quan diem fasa’s la vostra voluntad així en la terra com en lo
cel?
R. Que fassen los hòmens lo que Déu vol en la terra, com ho fan los Sants y Àngels en lo cel.
P. Què vol Déu que fassam?
R. Que observem los manaments de la seua SSma. lley, y ens conformem en la seua
voluntad.
P. Què demanem quan diem el nostre pa de cada dia danau-nos-lo hui?
R. Que ens done manteniment corporal y espiritual.
P. Quin és lo manteniment corporal?
R. Tot lo que avem de menester per a sustento y conservació del cos, com és l’aliment, el vestit y les medecines per a cobrar salud.
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P. Quin és l’aliment espiritual?
R. Tot lo que havem menester per a conservar la vida de l’ànima, com és la gràcia, la paraula de Déu, y lo SSm. Sacrament del altar.
P. Per què diem danau-nos-lo, y no donau-me’l?
R. Perquè el demanem per a tots los pròxims.
P. Per què diem hui, cada dia y cada instant que el demanam?
R. Perquè en tots los instants de la nostra vida, necessitem de l’asistència de Déu
per a conservar la vida del nostre cos y de la nostra ànima.
P. El que en molta abundància té tot lo que ha menester per a sustento del cos,
què demana a Déu nostre Señor?
R. Que lo que té li servixca de profit.
P. Què demanem quan diem perdonau-nos nostres culpes així com nosaltres perdonem a nostres deutors?
R. Que ens perdone Déu nostres pecats així com nosaltres perdonam deutors57.
P. Qui són nostres deutors?
R. Els que ens fan alguns agravis.
P. El que no els perdona, què demana?
R. Que no el perdone Déu.
P. Què demanam quan diem no permetau que caigam en la tentació?
R. Que ens done forsa y valor per a resistir les tentacions, y ab la victòria aseguram la glòria.
P. Què demanem quan diem lliureu-nos de mal?
R. Que ens lliure de tot mal.
P. Quin és lo major mal de tots los mals?
R. El pecat mortal, que és causa de tots los mals.
P. Què vol dir Amén?
R. Que així siga.
Ave Maria
P. Qui féu l’Ave Maria?
R. L’àngel sen Gabriel, Sta. Isabel y la Iglésia58
P. Quines paraules digué Sn. Gabriel?
R. Déu os salve Maria, plena sou de gràcia, el Señor és en vós.
P. Y Sta. Isabet (sic)?
R. Beneyta sou Vós entre totes les dones y beneït és lo fruit del vostre sant ventre.
P. Y la Iglésia59?
R. Les següents: Jesús, Santa Maria Mare de Déu pregau per nosaltres pecadors
ara y en l’hora de la nostra mort, amén Jesús.
57. La còpia no porta article definit.
58. Vide la nota 1.
59. Vide nota anterior.
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P. En qui parlem quan diem l’Ave Maria?
R. En Maria SSma.
P. A on està?
R. En lo cel sobre tots los cors dels Sants y Àngels.
P. Quantes Mare de Déus y a?
R. Una sola.
P. Pues, per què diem Mare de Déu del Roser, dels Dolors, del Carme, de la Vella
y altres invocacions?
R. Perquè totes són imatge o invocació de la que està en lo cel.
P. És molt lo gust que es dóna a Maria SSma.?
R. Major que el que es pot donar a qualsevol reyna del món ofereint-li la pedra o
perla més preciosa y de major valor y estimació.
P. Per què?
R. Perquè encara que breu, conté totes les excelències y grandeses que Déu nostre
Señor li concedí adornant-la de més virtuds y perfeccions que tenen y tindran tots
los sants y àngels, la major dignitat que es pot lograr en este món, que és ser Mare
del mateix Déu y les majors alabanses que li donà Santa Isabel, y a son fill preciós.
Credo
P. Qui féu lo credo?
R. Els dotse apòstols ans de anar a predicar lo evangeli per lo món.
P. Per a què el feren?
R. Per a informar-nos en la fee.
P. Què conté, el Credo?
R. Dotse articles, coses o misteris los més principals de nostra santa fee.
P. En qui parlem quan diem lo Credo?
R. En les tres divines persones, a les quals pertañen tots los articles que conté.
P. Què vol dir crec?
R. Tinc per cert, infalible y per cosa que no pot faltar.
P. Què demostra la paraula en?
R. Que la persona en qui es parla en este article és digna de ser amada sobre totes
les coses y de totes les criatures, y per este motiu solament se posa esta paraula en
en los tres articles, que parlen de les tres divines persones.
P. Què vol dir un Déu?
R. Que havem de creure que sols y a un Déu.
P. Qui és Déu?
R. Un puríssim espirit de infinita perfecció, un Señor infinitament bo, sabi, ric y
poderós, principi y fi de totes les coses, que premia els bons y castiga els mals.
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P. Ahon està Déu?
R. En lo cel, en la terra y en totes les parts.
P. De quants modos?
R. De tres, que són per esència, per presència, y per potència.
P. Què vol dir per esència?
R. Que dóna y conserva el ser a totes les coses.
P. Què vol dir per presència?
R. Que tot ho té present, lo passat, lo present y lo que ha de vindre, y registra hasta
el més mínim del cor y hasta la intenció més oculta.
P. Què vol dir per potència?
R. Que tot ho pot fer y totes les criatures, hasta les insensibles, estan promptes
per a obeir sos òrdens, com se veu en lo mar que no ix de sos límits observant lo
precepte li posà Déu Nostre Sr. en lo principi del món.
P. Què vol dir tot poderós?
R. Que y a en Déu una persona que es diu Pare y este és tot poderosa (sic).
P. Quantes són les persones de la SSma. Trinitat?
R. Tres, Pare, fill y Espirit Sant.
P. El Pare és Déu?
R. Sí, pare.
P. El fill és Déu?
R. Sí, pare.
P. Són tres Déus?
R. No, pare60
P. Per què?
R. Perquè són tres persones distintes y un sol Déu tot poderós.
P. Què vol dir que són tres persones distintes?
R: Que la una no és la altra, perquè el Pare no és fill, ni el fill és Pare, ni el Espirit
Sant no és Pare ni fill.
P. El Pare de qui prosseix?
R. Per si mateix.
P. El fill de qui prosseix?
R. És engendrat del Pare per lo acte del enteniment en què es coneix a si mateix.
P. De qui prosseix el Espirit Sant?
R. Del Pare y del fill, y per lo acte de la voluntad en què mútuament se amen entre si.
P. Quina de les tres persones és més antigua?
R. Tan etern és lo Pare, com lo fill, com lo Esperit Sant; tan savi, tan poderós y
tan inmems, en tot són iguals, diferenciant-se solament en lo ser de Pare, en lo
ser de fill, y en los ser de Esperit Sant.
60. Hi falta la referència a la tercera persona: l’Esperit Sant.
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P. Com pot ser un sol Déu y tres persones?
R. Com la nostra ànima, que sent una té tres potències: enteniment, memòria y
voluntat; el enteniment representa al Pare, la memòria al Fill, y la voluntat al Esperit Sant.
P. Com pot ser tan etern lo Pare, com lo fill y com lo Esperit Sant?
R. És com lo sol que, sent un, se compon de tres coses, que són: el ser, lo resplandor y el calor, y tan antic és lo ser com lo resplandor y el calor; lo ser del sol represente al Pare, que és la primer (sic) persona; lo resplandor, que naix del ser,
representa al fill, que és engendrat del Pare per lo acte del enteniment en què es
coneix a si mateix; y en lo calor, que proseïx del ser y del resplandor, se representa
el Espirit Sant, que proseïx del Pare y del Fill per lo acte de la voluntad y amor.
P. Què vol dir tot poderós?
R. Que tot ho pot fer.
P. Pot minjar, dormir y dir mentires?
R. No, pare.
P. Pues, per què diem que tot ho pot fer?
R. Perquè el poder fer dites coses diu imperfecció, y Déu no pot fer cosa imperfecta.
P. El fill y el Espirit Sant són tots poderosos?
R. Sí, pare.
P. Pues, per què diem Pare tot poderós?
R. Perquè al Pare se atribuïx lo poder, al fill la sabiduria, y al Espirit Sant el amor.
P. Déu té cap, peus y mans com nosaltres?
R. No, pare.
P. Pues, per què pintem al Pare Etern a modo de una persona vella, y al Espirit
Sant com a colom?
R. Per a nòstron modo de entendre.
P. Què vol dir criador del cel y de la terra?
R. Que ha criat lo cel y tot lo que y a en lo cel y tot lo que y a en la terra.
P. Què cosa és criar?
R. Fer una cosa de no res.
P. Qui crià el cel y la terra?
R. Les tres divines persones.
P. Com ho criaren?
R. En una paraula: «fasa’s lo cel» y luego estigué fet, la terra, etc.
P. Pues, per què diem que el crià lo Pare?
R. Perquè la obra del poder se atribuïx al Pare.
P. Què vol dir en Jesuchrist?
R. Que havem de creure en Jesuchrist.
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P. Què és Jesuchrist?
R. La segona persona de la Santísima Trinitat feta home, verdader Déu y verdader home.
P. Quantes naturaleses y a en Jesuchrist?
R. Dos, divina y humana.
P. Quantes persones?
R. Una.
P. Qu·és?
R. Divina, perquè una personalitat y substància divina termina y perfecciona les
dos naturaleses, divina y humana.
P. Quants enteniments y a en Jesuchrist?
R.- Dos, diví y humà.
P. Quantes voluntats?
R. Dos, divina y humana
P. Quantes memòries?
R. Una, y esta, humana perquè Jesuchrist, en quant Déu, no té necessitat de memòria perquè tot ó té present.
P. Ahon està Jesuchrist?
R. En quant Déu, en lo cel, en la terra y tot lloc.
P. I en quant home?
R. En lo cel y en lo SSm. Sacrament del altar.
P. Ans de consagrar, què y a en la Hòstia?
P. En virtut de les paraules que diu lo sacerdot, tota la substància del pa és convertix en lo cos de Jesuchrist.
P. Està allí la sanc, el ànima y divinitat?
R. Sí, pare, perquè es posa allí el cos de Jesuchrist de modo que està en si, y com
està unit naturalment ab sanc y ànima y hipostàticament ab la divinitat, que és una
en lo Pare y en lo Espirit Sant, per este motiu, luego que la substància del pa es
convertix en lo cos de Jesuchrist, se posen allí la sanc y la ànima per unió natural,
la divinitat per unió hypostàtica (sic), y el Pare y Espirit Sant per circumincessió
o compañía mediata.
P. En la Hòstia o vi consagrats està Maria SSma., sen Miquel, sen Pere y altres
sants?
R. No, pare, no y a més de lo que està dit.
P. Quan el sacerdot parteix (sic) la Hòstia, partix a Jesuchrist?
R. No, pare, perquè Jesuchrist està en lo SSm. Sacrament61, modo impasible o
invisible, com està en un espill la imatge del que en ell se mira, y per este motiu,
61. El text copiat per mossèn Puig hi diu Sacramanet.
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quan se partix o dividix lo spill (sic), no es partix la imatge, ans se multiplica en
les parts en què se ha dividit lo espill y es veu en totes elles la imatge que ans se
veya en tot lo espill, així Jesuchrist està tot en tota la Hòstia, y tot en la part més
minuina de elles, y lo mateix se deu dir del vi consagrat, y per este motiu reb tant
a Jesuchrist el que combrega en les dos espècies com en la una, y el que reb una
Hòstia major com el que reb una chiqueta, o alguna partícula.
P. Què vol dir únic fill de aquell?
R. Que és únic fill del Pare, y que este no té altre fill.
P. Què vol dir Señor nostre?
R. Que és Nòstron Señor.
P. Per què?
R. Perquè, ab la seua preciossíssima (sic) sanc, ha redimit nostres ànimes de la esclavitud de la culpa y del pecat, y si el que ab son diner compra alguna cosa es diu
Señor de la cosa o esclau comprat, en molta més raó Jesuchrist és nostre Señor,
pues compra nostres ànimes ab la seua preciossíssima (sic) sanc, que és de infinit
valor.
P. Què vol dir Jesús?
R. Salvador.
P. Per què?
R. Perquè ens asegura la salvació de nostres ànimes.
P. Què vol dir «lo qual fonc concebut per obra del Espirit Sant»?
R. Que la segona persona de la Santíssima Trinitat se encarnà y féu home per obra
del Espirit Sant.
P. Ahon se encarnà y féu home?
R. En les entranyes (sic) de Maria SSma.
P. Com fon assò?
R. El Espirit Sant o, per millor dir, les tres divines persones de la sanc puríssima
de Maria SSma. formaren un cos, encara que chiquet, perfectíssim. Al mateix
temps, criaren una ànima perfectíssima, la que infundiren en aquell cos, y la segon persona de la SSmma. Trinitat uní axí (sic) hypostàticament aquella ànima y
aquell cos, y quedà verdader Déu y verdader home.
P. Per què diem que «fonc concebut per obra del Espirit Sant» si les tres divines
persones concurriren a la formació del cos y creació de la ànima?
R. Perquè la encarnació és obra de amor, y les obres de amor se atribuïxen al Espirit Sant.
P. Què vol dir «naixqué de Sta. Maria Verge»?
R. Que va nàixer del ventre de Maria SSma., quedant verge com ho fonc abans de
concebir y parir, de conformitat que fonc verge ans del part, en lo part, y después
del part.
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P. Com pot ser assò?
R. És com lo rayo del sol, que passa el vidre y no el romp, ans lo deixa més hermós.
P. Què vol dir «patí davall lo poder de Pons Pilats»?
R. Que sent Pilatos (sic) jutge de Jerusalem, va patir, Jesuchrist, molts torments.
P. Què vol dir «fonc crucificat, mort y sepultat»?
R. Que el varen crucificar, o posar clavat de mans y peus en una creu; en ella va
morir y después lo varen soterrar.
P. Com morí, en quant Déu o en quant home?
R. En quant home, perquè en quant Déu no pot morir ni patir.
P. Què cosa és morir?
R. Apartar-se la ànima del cos.
P. La ànima, el cos y la sanc de Jesuchrist se apartaren de la divinitad (sic)?
R. No, pare, perquè la unió hypostàtica no la pot desfer ninguna criatura, y ni totes
juntes, y diuen los teòlecs quod semel asumpsit62 numquam dimisit63.
P. Què vol dir «devallà als inferns»?
R. Que va baixar als inferns.
P. Qui baixà?
R. Jesuchrist, Señor nostre.
P. Com?
R. En la ànima a soles, quedant lo cos en la creu y la sanc derramada en diferents
parts.
P. Què cosa és infern?
R. Una habitació que y a en lo centro de la terra destinada per a morada del ànima separada del cos.
P. Quants inferns y a?
R. Quatre.
P. Quins són?
R. Infern, Purgatori, llimps y seno de Abram (sic).
P. Quines ànimes van al infern?
R. Les de aquells que moren en pecat mortal.
P. Quines van al Purgatori?
R. Les de aquells que moren en gràcia de Déu y no han purgat prou sos pecats.
P. Quines van als llimps?
R. Les de aquells que moren sense batisme y no han aplegat a discurs de raó.
62. Per assumpsit.
63. Per dimissit. És una frase de discursos Pares de l’Església, molt citada en els tractats de cristologia,
entre ell Sant Gregori Naziancè (S. IV).
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P. Quines van al seno de Abram?
R. Anaren les ànimes dels sants de la Antigua Lley.
P. I ara, y va ningú?
R. No, pare, perquè estan obertes, per a els sants, les portes del cel.
P. A quin infern baixà la ànima de Jesuchrist?
R. Al seno de Abram a consolar les ànimes dels sants que lo estaven esperant.
P. Què vol dir «al tercer dia resucità»?
R. Que en lo tercer dia resucità Jesuchrist64.
P. Què cosa és resucitar?
R. Tornar la ànima al cos.
P. Com resucità?
R. Per a nunca més morir, adornant lo seu cos dels quatre dots que tindran los
cosos dels sants después del jui, que són: el resplandor major que el sol, la impasibilitat, la sutilesa y agilitad.
P. Què vol dir «se’n pujà al cel»?
R. Que al cap de quaranta dies después de resucitad, Jesuchrist se’n pujà al cel en
sa propia virtud y poder.
P. Com se’n pujà, en quant Déu o en quant home?
R. En quant home, perquè en quant Déu no pot pujar ni baixar perquè està en lo
cel, en la terra y en tot lloc.
P. El Pare Etern té dreta o esquerra?
R. No, pare, perquè no té cos com nosaltres.
P. En lo cel y a asientos?
R. No, pare, perquè ningú es cansa.
P. Què vol dir «se asentà a la dreta de Déu, lo Pare»?
R. Que es posà en igual glòria, grandesa y magestad com lo Pare y lo Espirit Sant.
P. Què vol dir «desde allí ha de vindre a jutjar los vius y els morts»?
R. Que desde el cel ha de vindre, Jesuchrist, al món com a rectíssim jutge a demanar compte als vius y als morts.
P. Quan será això?
R. El dia del Juí Universal.
P. Pues que en aquell dia no s·i hauran ja mort tots?
R. Sí, pare, pues lo foc que plourà del cel y el que es formarà de tot lo que es pot
cremar en la terra convertirà en cendra tot lo del món.
P. Pues, qui seran los vius?
R. Los que hauran mort en gràcia de Déu.
64. El text copiat per mossèn Puig hi diu Jesuxt.
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P. I qui seran los morts?
R. Los que hauran mort en pecat mortal.
P. Què donarà als vius?
R. La glòria per a sempre.
P. I als morts.
R. La pena eterna del infern.
P. Què vol dir «crec en lo Espirit Sant»?
R. Que havem de creure y amar al Espirit Sant.
P. Qui és lo Espirit Sant?
R. La tercera persona de la SSma. Trinitat
P. Ahon està lo Espirit Sant?
R. En lo cel, en la terra y en tot lloc.
P. Per què?
R. Perquè és Déu.
P. Per què és Déu Espirit Sant (sic), així que també el Pare és Espirit y Sant, el
Fill és Espirit y Sant?
R. Perquè prosseïx del Pare y del Fill per modo de espiració, per lo acte de la voluntad en què mútuament se amen entre si, y també perquè al Espirit Sant se atribuïx el inspirar-nos lo que devem practicar per a salvar-nos.
P. Què vol dir «la santa iglésia catòlica»?
R. Que y a una junta y congregació de tots los christians que tenen per cap a
Jesuchrist, Señor nostre en lo cel y al Papa, son vicari, en la terra.
P. Quants modos de iglésia y a?
R. Tres, que són: la militant, la purgant y la triumfant (sic).
P. Quina és la militant?
R. Esta en què estam nosaltres peleant com a soldats per a conseguir la glòria.
P. Quina és la iglésia65 Purgant?
R. La junta y congregació de les ànimes que están en lo purgatori purificant-se ab
gravíssimes penes per a anar a la glòria.
P. Quina és la iglesia66 Triunfant?
R. La junta y congregació dels sants que estan en lo Cel.
P. Per què es diu una la iglésia en lo credo que es canta en la missa?
R. Perquè és un Déu que venera, una la fee que professa y una la porta per ahon a
ella se entra, que és lo san (sic) Batisme.
P. Per què es diu Santa, la Iglésia?
R. Per què és sant y Santíssim lo Cap que invisiblement la governa, y es compon
de moltes persones santes.
65. Vide la nota 1.
66. Vide la nota anterior.
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P. Per què es diu catòlica, la Iglésia67?
R. Perquè és universal, que a tots admet y a ningú excluïx.
P. Per què es diu apostòlica?
R. Perquè la fundaren los Apòstols.
P. Per què alguns diuen romana, encara que no està en lo Credo?
R. Perquè lo Cap, que visiblement la rig y governa, és lo Bisbe de Roma, que es
diu Sumo Pontífice per ser prelat de tota la iglésia68, y successor de Sn. Pere.
P. Què vol dir «la comunió del Sants»?
R. Que tots los que estan en gràcia de Déu participen69 de totes les bones obres
que es fan en la Christiandad y tenen dret al tesor de la catòlica iglésia70, ahon estan depositats los infinits mèrits de la vida, mort y passió de Jesuchrist Señor nostre, los superabundants de Maria SSma. y de tots los Sants.
P. Qui és lo Señor del tesor de la iglésia71?
R. El Sumo Pontífice, que de ell trau lo tesor que li pareix per a animar als christians per a fer obres bones ab la esperansa de guañar indulgències.
P. Què és la indulgència?
R. Una remissió o satisfacció de les penes corresponents a les culpes.
P. Quants modos y a de les indulgències?
R. Dos, que són: plenària y parcial.
P. Què és indulgència plenària?
R. Una remissió total de tota pena corresponent als pecats mortals o venials que
ha fet el qui la guaña de conformitat que, si morira el que guaña la indulgència
plenària ans que fera un pecat, se’n aniria al cel sense tocar en lo Purgatori.
P. Què és indulgència parcial?
R. És una remissió de tanta pena quanta es perdonaria si tants dies, anys (sic) o
corantenes72 se empleara en les penitències que antiguament disponien los sagrats
cànons, el que la indulgència a què están concedits quaranta o seixanta o cent dies
de perdó, o tants anys (sic) i tantes quarantenes (sic).
P. Quines diligències són precises per a guañar les indulgències?
R. La primera precisa y necessària és estar en gràcia de Déu, pues no es pot perdonar la pena corresponent al pecat mortal hasta que estiga perdonat lo peccat (sic)
y este és incompatible ab la gràcia. La segona és practicar ab fervor y devoció les
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Vide la nota anterior.
Vide la nota anterior.
El text de mossèn Puig hi diu perticipen.
Vide la nota 1.
Vide la nota anterior.
Al text de mossèn Puig, hi llegim coranatenes.
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diligències que mana o encarrega el Sumo Pontífice o Prelat que concedix les indulgències, y per no practicar-se estes com se deu se’n perden moltes.
P. Podrà el que està en peccat (sic) mortal guañar algunes indulgències per a les
ànimes del Purgatori?
R. Que sí, en particular les concedides immediatament a les ànimes y que no demanen en los vius la diligència de la confessió y comunió, pues sent estes males
no poden servir de disposició per a73 guañar les indulgències, y com que les ànimes estan en amistad y gràcia de Déu nostre Señor, podem lograr les indulgències
practicant los vius les diligències a què estan concedides.
P. Què vol dir «la remissió dels peccats (sic)»?
R. Que y a en la iglésia dos Sacraments que borren los peccats (sic).
P. Quins Sacraments són?
R. Lo del batisme y el de la penitència.
P. Quins peccats (sic) borre el batisme?
R. Lo peccat (sic) original y tots los demés que troba, perquè si es bateja alguna
persona de edad, que ha fet molts peccats, tots se li perdonen a culpa y pena, y no
queda en obligació de confessar-los.
P. Quins pecats perdona el sacrament de la penitència?
R. Els peccats (sic) mortals y venials.
P. Y els demés sacraments, què fan?
R. Aumenten la gràcia, y, per tant, és precís estar en gràcia de Déu per a rebre’ls,
pues no es pot aumentar en la ànima lo que no y a.
P. Quan se reb lo Sacrament de la penitència?
R. Quan el penitent se confessa y el confessor absol.
P. Quantes circunstàncies (sic) o diligències són precises per a la bona confessió?
R. Cinc, que són: pensar los peccats (sic), dir-los tots al confessor, tindre dolor de
haver ofés a Déu, fer propòsit de no tornar-hi més, y cumplir la penitència que el
confessor mana.
P. Què cosa és peccat (sic)?
R. Dir, fer, o pensar contra els manaments de la lley de Déu o de la iglésia74 en
cosa grave mortal y en leve venial.
P. Com se han de pensar los peccats (sic)?
R. Repassant los dits manaments.
P. De quants modos se pot pecar contra cada manament?
R. De pensament, paraula y obra.
73. Al text de mossèn Puig, hi llegim para, després separa les preposicions par i a amb una ratlleta
vertical, procediment que mossèn Puig utilitza en moltíssimes ocasions.
74. Vide la nota 1.
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P. Quant temps és menester per a pensar-los?
R. Segons lo temps que no ha confessat; el que un any (sic), quince dies; el que
mig any (sic), huit; y el qui menys, atenent al modo de vida que ha portat.
P. Quants modos de pecats y a?
R. Tres, que són: original, mortal y venial.
P. Quin és lo peccat (sic) original?
R. És aquell en què naixem com a descendents de Adam.
P. Quin és lo peccat (sic) mortal?
R. El que lleva, a la ànima, la vida de la gràcia y la afea com al mateix dimoni y
exposa ser condenada per a sempre.
P. Quin és el venial?
R. El que entibia en la ànima el fervor de la caridad y afea en algo la hermosura
de la gràcia.
P. Tots los peccats, se han de confessar?
R. Sols los peccats mortals, tenim obligació de confessar, y es mereix molt confessant los venials.
P. Tots los peccats mortals, se han de confessar?
R. Sí, pare, tots sens deixar-ne cap.
P. El que en calle algú ab advertencia, què fa y en què obligació queda?
R. Pecca (sic) mortalment y queda en obligació de tornar-se a confessar del peccat
que ha callad y de tots los que confessà en la confessió que féu mala, y sacrilegi y
tots los demés que ha fet después de ella.
P. Ha de dir el penitent quants són los peccats, que ha fet, mortals?
R. Sí, pare, si pot ab certesa averiguar quants són, y si no ha de dir quants hauran
estat poc més o menys.
P. Quant se entenen en poc més o menys?
R. Cada deu, o segons lo número que confessa.
P. I si asò no pod dir, què ha de fer?
R. Ha de confessar quants serien cada semana, mes o any (sic), o explicar lo temps
que té aquella mala costum de peccar (sic) per a què el confessor puga fer prudent
juí del estad del penitent.
P. Té obligació de confessar altra cosa ademés dels peccats (sic) mortals?
R. Les circunstàncies que muden espècie, com és el que furta alguna cosa de la iglésia 75, o en la iglésia 76, no basta que diga què ha furtad, sí que és precís què
era lo furtad de la iglésia77, o estava en la iglésia78; el que fa coses deshonestes deu
explicar el estad que té ell y la persona en què les fa, pues segons el estad és lo peccat.
75.
76.
77.
78.

Vide
Vide
Vide
Vide

nota
nota
nota
nota

anterior.
anterior.
anterior.
anterior.
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P. Deu, el penitent, explicar altra cosa?
R. Tot lo que convé per a què el confessor fassa juí prudent del estad del penitent, com és la circunstància de la costum que té de peccar (sic), la ocasió pròxima, o mala compañía que té per a peccar (sic), si no ha posat en execució les penitències medicinals que se li donaren per a apartar les ocasions de peccar (sic).
P. Com se han de confessar los peccats (sic)?
R. Ab molta confusió y vergoña, com està un culpat davant lo jutge que lo ha de
sentenciar, tenint gran dolor de haver-los comés.
P. Què cosa és dolor?
R. És una pena y sentiment que es té de haver ofés a Déu.
P. Quant gran ha de ser esta pena?
R. Més que té el que pert la amistat de son pare o algún molt poderós o pert la
cosa que més estima.
P. Què pert el que pecca (sic) mortalment?
R. Pert la amistad y gràcia de Déu nostre Señor, de Maria SSma. y de tots los àngels y Sants; el mèrit de totes les bones obres que ha fet y la participación del tesor de la catòlica iglésia79, y viu en contínua contingència de condenació eterna.
P. Quants modos de dolor y a?
R. Dos, de contricció y de atricció.
P. Quin és el dolor de contricció?
R. És aquell que es té de haver ofés a Déu per ser qui és, sumament bo, sant y
perfet, digne de ser amat de totes les criatures y sobre totes les coses.
P. Quin és lo dolor de atricció?
R. El que es té de aver (sic) ofés a Déu perquè ens pot privar de la glòria o condenar-nos.
P. Qual dels dos és lo millor?
R. El de contricció, perquè és dolor per amor, y el de atricció és dolor per temor.
P. El dolor perfet de contricció és bastant per a justificació de nostres ànimes?
R. Sí, pare, com incluïxca el propòsit de confessar-se quan puga.
P. La atricció basta per a justificació?
R. No, pare, és menester que vaxa acompañada de la confessió y absolució per a
què es perdonen los peccats (sic) y es logre la justificació.
P. Quan se han de tindre la contricció o atricció per a ser bona la confessió?
R. Ans o al temps de la confessió y absolució, per ser la materia pròxima del Sacrament de la penitència.
P. Què cosa és propòsit?
R. Una resolució ferma que es fa de no pecar.
79. Vide la nota anterior.
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P. Quines circunstàncies ha de tindre per a ser bo?
R. Ha de ser universal y efficàs.
P. Què vol dir universal?
R. Que se extenga a tot gènero de peccats, pues no és bo si solament se extén a
alguns.
P. Què vol dir efficàs?
R. Que es pose en eixecució y es manifeste ab les obres, pues el propòsit que fan
alguns, que luego tornen a fer los peccats que han confessat, és molt ductós y són
moltes les confessions que es fan males per falta de propòsit, y és molt convenient, y moltes voltes precís, el fer la confessió general de tot lo temps que se ha
comés algún peccat de costum o ha estat el penitent en alguna occasió pròxima de
peccar ab poca esmena y correcció.
P. Quines diligències se deuen fer per a la confessió general?
R. Primerament, examinar bé la consciencia desde el dia que es cometé el peccat,
callat per vergoña o no arrepentit en lo degut dolor y propòsit, o desde la última
confessió ben feta; en segon lloc, examinar quantes confessions y comunions se han
fet males y sacrílegues y en quants anys, pues ab elles no es cumpliren los preceptes de la confessió y comunió; y en tercer lloc, confessar ab claritad y verdader dolor
y propòsit tots los peccats comesos desde la última confessió ben feta, encara que
els haja confessat en les confessions següents; y en quart lloc, cumplir lo que mana
el confessor en penitència.
P. Quants modos de penitència dóna el confessor?
R. Dos, una satisfactòria y altra medicinal.
P. Quina és la penitència satisfactòria?
R. La que es dóna per a satisfer la pena que correspon al peccat, com és el oir missa, visitar los altars, resar lo rosari, el via crucis y altres coses.
P. Quina és la penitència medicinal?
R. La que es dóna per a dixar los vicis y evitar los peccats, com és el dijuni, la oració, les limosnes, la mortificació dels sentits y del cos, el no comunicar en les persones que són ocasió de peccat, el rebre ab freqüència els Sants Sacraments y altres.
P. Les dos penitències deu cumplir lo penitent?
R. Sí, pare, si no les cumplix deu explicar-o al confessor per fer juí prudent del
estad del penitent, pues la omissió en cumplir les penitències demostra la falta de
dolor y propòsit en les confessions.
P. Quantes coses y a en lo peccat?
R. Dos, que són: culpa y pena.
P. Com queda la ànima per la culpa?
R. Tan fea y abominable com los dimonis.
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P. En quina obligació queda per la pena?
R. En la obligació de patir eternament lo infern per la pena del peccat mortal, y
en lo purgatori per la del venial, al temps corresponent a la gravetad y multitud.
P. Quin medi y a per a lliurar-se de esta obligació?
R. Per a què la pena del peccat mortal se comute en temporal, acte de contricció
verdader, o la confessió ab les degudes circunstàncies, y per a satisfer la pena que
queda del peccat mortal, y la dels peccats venials, les obres bones y penitències, y
també el guañar les indulgències.
Comunió
P. Quantes coses són menester per a combregar?
R. Dos, que són: estar diguns desde la mitja nit antecedent hasta la hora que combreguem, y estar en gràcia de Déu.
P. Quin dijuni80 se ha de fer?
R. El natural, que el romp qualsevol cosa que es minge81, o bega per leve que siga,
però no la saliva.
P. Què s’ha82 de fer per a estar en gràcia de Déu per a poder combregar?
R. Confessar-se bé ab dolor y propòsit.
P. Si algú es recorda de algún peccat olvidad en la confessió y està a punt de combregar, y y a fonament per a discurrir que el apartar-se ha de ocasionar alguna nota,
deurà excitar-se a acte de contricció ab propòsit de confessar-se lo més prest que
puga y combregar.
P. Què se ha de fer al temps de combregar?
R. Señar-se y dir la confessió, y quant el sacerdot amostra la Sagrada Hòstia ha de
dir ab molta humilitad: Señor, yo no só digne que vostra Divina Magestad entre
en la meua83 pobre morada, més tan solament digau una paraula y la meua ànima
será feta salva, sana y perdonada; en vostres precioses mans encomane la meua
ànima a Vós, Señor, que me haveu redimit y sou Déu de veritad.
P. Què ha de fer al temps que el Sacerdot lo vol combregar?
R. Obrir la boca de bon modo, de forma que el sacerdot puga posar la sagrada
Hòstia sobre les dents, a la vora del morro, sense tocar este el sacerdot.
P. Què ha de fer el que ha rebut el Señor?
R. Si és home, tancar los ulls y retirar-se, y si és dona, tirar-se el manto o mantellina a la cara y retirar-se a un puesto que no tinga ocasió de diversió, considerant
80.
81.
82.
83.

El text copiat per mossèn Puig rectifica una primera forma diguni per dijuni.
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la grandesa del Señor que ha rebud y la multitud gran de àngels que té alrededor,
venerant ab molta humilitad al Señor y donant-li gràcies per tan gran singular
favor, y demanant-li algunes gràcies y bendicions; pues, com diu Santa Teresa,
aquella és la ocasió més oportuna per a tractar ab sa divina Magestad el negoci de
nostra major importància, que és la salvació de nostres ànimes.
P. Quant temps se ha de emplear en asò?
R. Almenys mija hora, pues mentres se conserven les espècies sacramentals, se conserva Jesuchrist Señor nostre, y és raó que tingam veneració.
P. Sent molt, el Señor, entrar en lo cos del home, més o menys que està en peccat
mortal?
R. Tant que si el posassen en lo puesto més indecent del món y el entregassen en
mà de sos majors enemics, perquè el que està en peccat mortal està guardat dels
dimonis y és tan abominable com ells.
P. Castiga molt al (sic) que així el reben?
R. Molt, com se veu en Judes de qui se apoderà el dimoni per haver combregat en
estad de peccat y no parà hasta que es penjà y rebentà y els dimonis se’n portaren
la ànima al infern; y una dóna, que combregà sense perdonar un agravi, quedà
morta de repent y per un forat que se li féu en la gola se’n ixqué la Hòstia que
havia rebut indignament y estigué en lo ayre hasta que un sacerdot la rebé en una
patena y tornà al sagrari, y altres han quedad repentinament morts y les ànimes
han baixat al infern.
P. Què vol dir «la resurrecció de la carn»?
R: Que el dia del universal juí, havem de resucitar en lo mateix cos que ara tenim,
en la edad de trenta-tres anys en què morí Jesuchrist y fon format Adam.
P. Que vol dir «la vida perdurable»?
R. Que después de esta miserable vida en queda altra que ha de durar per a sempre,
o per a sempre gozar de Déu en lo cel, o per a sempre en lo infern. «Amen» vol dir
que tot lo que es conté en lo Credo és cert com nos ho proposen los apòstols.
Manaments de la lley de Déu
P. Què es mana en lo primer manament?
R. Amar a Déu sobre totes les coses.
P. Què se ha de fer per a cumplir asò?
R. Amar més a Déu que a totes les demés coses.
P. Com se ha de manisfestar este amor?
R. Ab les obres bones, que són la proba del verdader amor.
P. De quines virtuds han de ser les obres?
R. De les tres virtuds teologals y de la virtud de la religió.
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P. Quines són les virtuds teologals?
R. La fee, la esperansa y la charitad.
P. Per què es diuen teologals?
R. Perquè miren directament a Déu.
P. Què cosa és fee?
R. És una virtud que ens inclina a creure lo que no veem perquè Déu ho a revelad
y la iglésia84 ens o amostra.
P. Qui pecca contra la fee?
R. Els que no creuen o posen ducte en los misteris de nostra santa fee y també els
que no saben ni entenen lo Credo o els articles de la Santa fee.
P. Què és esperansa?
R. Una virtud que ens inclina a esperar en Déu, que ens ha de perdonar nostres
culpes en esta vida, donar la seua gràcia y, en la eterna, la glòria.
P. De quants modos se peca contra la esperansa?
R. De dos, que són: confiant poc y confiant sobrat.
P. Qui pecca confiant poc?
R. Aquells a qui pareix que en Déu no y a bastant pietad y misericòrdia per a perdonar-los ses culpes y peccats.
P. Qui pecca confiant sobrat?
R. Los que viuen tan confiats en la divina misericòrdia que de ella prenen motiu
per a continuar los vicis y peccats.
P. Qui peca contra la caritad?
R. Los qui no amen a Déu y al pròxim com deuen.
P. Y a obligació de fer actes de fee, esperansa y charitat?
R. Sí, pare.
P. Quan y en quines ocasions?
R. En moltes, la primera en aplegar al ús de rahó, la segona sempre que·s necessita per a vènser la tentació, la tercera una volta al any, la quarta quan nos veem en
perill de mort.

84. Vide nota 1.
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Foto 1: Casa dels Sentjoan-Miralles

–61 –

Foto 2: Finestral de la Casa Abadia
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Foto 3: .........................................
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AQUEST

LLIBRE S’ ACABÀ D’ IMPRIMIR

GRAMON A
CASTELLÓ DE LA PLANA,
EL DIA 4 D ’ OCTUBRE DE 2010,
FESTIVITAT DE S ANT FRANCESC D ’ASSÍS.
A LA IMPREMTA
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