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1. El siglo XV asiste al asentamiento de la devoción de San José, padre de Jesús
y marido de la Virgen María, importada desde Oriente ya en el siglo XII, especial-
mente gracias a predicadores como Jean Gerson, Ubertino de Casale, Bernardino
de Siena y las Vita Christi, sobre todo la del Cartujano o Cartoixà de Ludolfo de
Saxonia1. En España penetra en primer lugar por Valencia, seguramente gracias a
la devoción que le profesan San Vicent Ferrer y Francesc Eiximenis, teniendo una
consideración central ya en las Vita Christi de Isabel de Villena y Roís de Corella2.
Por eso, desde 1492, en el calendario del Misal de Valencia, se le dedica la fiesta
del 19 de marzo, desde 1497 es el patrono de los carpinteros, en 1530 es el santo
que se invoca contra la peste, en 1602 empieza la publicación de sermones y obras
sobre él y desde inicios del siglo XVII (1609-1621) se oficializa y se hace festivo el
día del santo por el Papa3. En este contexto era normal que de la misma manera
que se escribían libros sobre santos como San Vicent Ferrer, Santa Maria o Santa
Caterina de Sena (por Miquel Pérez) a imitación de las Vidas de santos, de las Flos
Sanctorum, se compusiera también una vida de San José ya en 1502, para dar a
conocer sus virtudes tanto a la corriente popular como a la humanística y situarlo
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1 Sobre la devoción a San José, además de los textos citados en la bibliografía, es esencial toda
la revista Estudios Josefinos. Allí mismo se reseñan los libros más importantes sobre todos los aspectos
del santo. Es destacable el número 56, dedicado al libro que hoy publicamos, con la edición facsímil
del texto y su traducción al castellano.

2 Además del libro de Albert Hauf citado, especialmente las páginas 323-397, lo mejor es leer
directamente las Vidas de Cristo y de la Virgen citadas donde se observa el papel central de San José
siempre acompañando a su hijo y su mujer y el afecto con que se le trata.

3 Es tanta la devoción a San José que a partir de mitad del siglo XVI el nombre de pila de José
empieza a usarse para designar a los valencianos. Por ejemplo, en el Censo general (ARV, Generalitat,
4825-4828) de 1646, encontramos solamente en los apellidos empezados por A, 195 portadores, como
Joseph, Juseph, Josepe, Josepa, Jusepe (si la A ocupa 169 páginas de las 2384 que ocupan los apellidos
en mi fichero, una regla de tres nos dice que un vaciado completo nos daría que 2384 valencianos lle-
varían el nombre de Josep).



dentro del movimiento devocional de la Iglesia. Esta vida de San José es el objeto
de esta contribución en honor del colega y amigo José María Enguita, con quien
comparto el amor por la dialectología y la diacronía, y cuyo nombre deriva de
nuestro santo.

2. La ystòria de Joseph, fill de Elý e spòs de la sacratíssima Verge Maria, traduÿ-
da de latí en romanç de diversos doctors, e ordenada per lo reverent mestre Johan
Carbonel, prevere, e indigne maestre en sacra theologia se acabó de imprimir en
Valencia el 4 de diciembre de 1502 en casa de Cristòfol Koffman. Consta de 18
hojas, en letra gótica, encabezado por un grabado que representa el «Desposorio
de la Virgen y San José». Cada capítulo va introducido por una letra capital. Solo
se conoce el ejemplar de la BUV: CF/4-8.

De Carbonell, traductor también de De la venguda del Anticrist, impreso en
Valencia el 27 de noviembre de 1520, también de 18 hojas, editado por Eulàlia
Duran4, no se conoce nada más que lo que él nos dice: que es presbítero y maes-
tro en Artes y Teología (la búsqueda de información ha sido por ahora  infructuosa).

A ruegos de una anónima señora devota de San José y de la literatura religio-
sa, que le oyó un sermón sobre el santo, Carbonell compone a imitación de Roís
de Corella, y de su texto Història de Josep, fill de Jacob, en su mismo estilo de
valenciana prosa, es decir, imitando la sintaxis latina, lleno de hipérbaton y cultis-
mos sintácticos y léxicos, una vida de San José a partir de fuentes diversas, como
son los Evangelios, las Vita Christi desde Eiximenis a Isabel de Villena, las Flors
Sanctorum, Lo Cartoixà en el original latino y en la reciente traducción del mismo
Corella, la Josefina de Gerson y otras obras. Su objetivo, aumentar la devoción del
santo explicando su vida y sus pensamientos, dudas y acciones formando una
familia con la Virgen y Jesús.

A pesar de que él dice que es una traducción, creemos que debe ser una obra
original, sea porque no hemos encontrado traza de ningún texto latino con la
misma extensión y hechura, sea porque use la palabra traducir por su humildad,
por su miedo a decir ideas nuevas consideradas no pertinentes o atacables por la
Inquisición, sea para captar benevolencia y no ser criticado si el texto no gustaba.

El texto, capítulo tras capítulo, presenta clara y completamente la figura de San
José incidiendo en los aspectos más en boga o controvertidos por la devoción
popular y la teología: El primero trata del significado del nombre de José; el segun-
do explica por qué los evangelistas dicen que tuvo dos padres; el tercero y cuar-
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4 La lengua de la Vinguda de l’Anticrist es similar, también escrita en el valenciano del momen-
to, pero con más castellanismos: compleixca/complisca, escarbar, perro de Mafomat, aplegar ‘arribar’,
raboses, asomar, daran a fugir, debaix de sa senyoria, lo cordero, collado, ganado, stèrcol.



to, como fue concebido santamente como la Virgen; el quinto, como a pesar de su
edad fue elegido por el Espíritu Santo como marido de María; el sexto, por qué la
Virgen fue virgen y esposa; el séptimo explica la edad de José; el octavo, la actua-
ción de José cuando supo que María estaba embarazada; el noveno, el viaje a
Belén; el décimo, el nacimiento de Cristo en el pesebre y la adoración de los pas-
tores; el undécimo, la adoración de los reyes de Oriente; el duodécimo, la huida
a Egipto; el decimotercero, la presentación ante el faraón y su buena acogida; el
decimocuarto, la vuelta a Israel; el decimoquinto, el sufrimiento ante la pérdida de
Jesús en el templo; el decimosexto, la muerte de Jesús y el dolor de Jesús y María;
el decimoséptimo, la estancia de José en el paraíso celestial donde ocupa un lugar
más alto que el San Juan Bautista. Su fuente principal son las Vidas de Cristo, espe-
cialmente la de Isabel de Villena. El texto presenta una combinación del estilo
narrativo y discursivo, lleno de diálogos.

La lengua del texto es la normal de principios del siglo XVI, incluso en su
estructura sintáctica y el uso abundante de cultismos, como era de esperar si que-
ría atraer a su lectura a la numerosa burguesía valenciana del momento, seguido-
ra del estilo y de las doctrinas humanísticas. Está escrito en valenciano, en el cata-
lán de Valencia, como demuestran las formas particulares siguientes:

— substantivos terminados en -ea, en lugar de -esa < -ITIA: madurea, pobrea.

— terminación en -iste en lugar de -ista < -ISTA: evangeliste.

— pretérito imperfecto (o pluscuamperfecto latino) en -ara, -era, -ira en lugar
de en -às, -és, -ís: concebera.

— formas incoativas de presente en -ixc: serveixqua.

— uso abundante del diminutivo, como Isabel de Villena: pobreleta, prenyade-
tes, coset, drapet, maneta.

— valencianismos léxicos como cellavors ‘entonces’, verdader, plegar ‘recoger’
y ‘llegar’, chic ‘chico’, cordés ‘corderos’, én ‘con’, dos para el femenino.

— castellanismos: infundida (participio por infòs), palacio.

— cultismos: amicícia ‘amistad’, condecència (no registrado en el DCVB), ve -
nust ‘muy bello’, mèritament ‘merecidamente’, inforciar ‘reforzar’ (no regis-
trado), obrumbrar ‘cubrir’, opulent, sumitat ‘altura’, conspecte ‘rostro’, lo
Jesús ‘el mismo Jesús’, apròfich ‘no aprobado’ (debe ser una metátesis gráfi-
ca, por un error en vez de apòcrif),

— arcaismos en la actualidad: decebut ‘decepcionado’, esposalles ‘matrimonio’,
altar ‘agradar’, envides ‘apenas’, graó ‘escalón’, atényer ‘llegar’, impetrar
‘obtener’, jatsia ‘aunque’, rael ‘raíz’, ros ‘rubio’, cercar ‘buscar’, mansuet
‘manso’, ensemps ‘conjuntamente’, tantost ‘inmediatamente’.
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Es un texto a la altura de Roís de Corella y Villena, que se conocía, pero que
no se había transcrito hasta ahora.

3. EDICIÓN

Reproduzco fielmente el texto impreso de 1502, con solo el añadido de la pun-
tuación y acentuación:

La ystòria de Joseph, fill de Elý e spòs de la sacratíssima verge Maria, traduÿda
de latí en romanç de diversos doctors, e ordenada per lo reverent mestre Johan
Carbonel, prevere, e indigne maestre en sacra theologia.

Noble e més virtuosa senyora, moguda vostra senyoria per una ystòria de Joseph,
de la venusta e bella Rachel e del gran patriarcha Jacob fill amantíssim, ordenada y
texida per lo reverent maestre Johan Roiç de Corella, cavaller, exemple de molta vir-
tut mèritament e verdader interpretador de les paraules divines, e consolada axí per
la ystòria com per lo delicat modo de dir, e levada en devoció, pensà no menys ésser
digna cosa del segon Joseph, spòs de la nostra Senyora, de latí en romanç fos tra-
duÿda la sua santa e honesta vida. E com vostra senyoria de mi, indigne servent de
aquella, en lo seu sant dia les laors sues hoýs predicar, no cessa pregar-me lo treball
d’obra tan santa prengués en plaer, puix satisfés al augment de la devoció envés
aquest sant de les indoctes persones. A les pregàries de la qual, forçat per la caritat,
mogut de amor, affectat en devoció de aquest sant Joseph e volent servir a Déu, no
he pogut negar a vostra senyoria demanda tan justa. No ignorant, emperò, lo gran
atreviment e audàcia de ampendre obra tan alta, e laors sobrepujant los ingenis, puix
egualls an ésser en laor l’esposat e la sposada.

Calla Jerònim, de tota eloqüència pare. Calla sant Bernat loant la verge sposada.
Tota lengua defall si parla d’aquella. Donchs, ¿Què parlaré del sant sposat si no so
als peus d’aquells que dit he, tement offendre tan alta sposada perquè no redunde
en desonra d’aquella, la qual ab tanta devoció supplique me vulla donar gràcia de
bé començar e acabar a honor e glòria de la magestat divina, pregant als legidors
benignament se hajen en corregir les coses que a ells se mostraran ésser menys dites
del que pertany a la present obra. Car per la varietat de moltes scriptures de doctors
excel·lents si diré alguna cosa que repugne a la determinació de la sglésia sancta vull
que sia nul·le.

Capítol primer. Que mostra la interpretació de aquest nom Joseph.

Segons la sentència del benaventurat sant Jerònim, aquest nom Joseph té quatre
interpretacions. La primera, Joseph significa just del Senyor, per quant l’abundància
de la sua justícia merità fos appropiat al Senyor de aquell essent pare. La segona
interpretació és dita santificat per lo Senyor, car, axí com la sacratíssima verge Maria
merità parir lo Redemptor nostre, axí lo sant e digne Joseph merità, en quant havia
ésser precurador dels corporals aliments del senyor Jesús, ésser sanctificat en lo ven-
tre de sa mare, no menys de Johan Baptista per ésser estat veu de Déu. La terçera
interpretació és dita augment, car, jatsia comunament en les comunes esposalles de
cors e pensa per lo sensual consentiment de la integritat sia fet detriment, emperò,
tals esposalles a Joseph ni a la Senyora, de pensa ni de cors, han portat a minvada
perfectió, ans de la virginitat votada major e perfeta augmentació. La quarta inter-
pretació és dita apposició, car Joseph és dit apagada cobdícia, segons és escrit nos-
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tra Senyora tenir tal propietat que tots aquells qui la miraven, de aquells era total-
ment apagada lur concupiscència.

Capítol II. Qui mostra Joseph haver tengut dos pares. La hu natural e l’altre legal.

Del sant Joseph, Jacob fon pare natural e Helý fon lo pare legal. E, perquè vos-
tra senyoria per ventura tal orde no té en notícia, notarà lo que diu sant Augustí, que
tres causes ocorren per les quals la hu evangeliste à nomenat lo pare natural, ço és,
sant Matheu en lo primer capítol, ésser Jacob, e l’altre, ço és, sant Luch, ésser estat
de Joseph Helý pare legal, segons la sentència de sant Jerònim, car no tenint notícia
de la consuetut antigua, pensà los sants evangelistes ésser dignes de gran reprensió
per quant havien dat a Joseph dos pares naturals segons se pensava. Ignorava, devo-
ta senyora, lo que Moysés scrit havia (manant-ho lo Senyor), ço és, que si lo germà
o lo més acostat sens fills a Déu pagava de la mort lo general deute, l’altre havia de
aquell la muller pendre perquè suscitàs lo sement o la generació de son germà o·l
de més acostat, com se declara per la hystòria en lo Libre de Ruth, la qual hagué de
Boos fill natural, emperò, fill legal de Maalon, son nebot, disponent-ho la Divina
Providència, sens la qual Boos, casant-se ab Rut moabitida, fóra vengut contra lo que
Hesdràs ordenat havia. Donchs, diu Eusebi en la Ecclesiàstica ystòria que Nathan e
Mathath devallen de David per diverses vies, car Nathan devalla per la línea de
Salamó, segons descriu sant Matheu; emperò Mathath té naxença per la línea de
Nathan, fill de David, segons declara sant Luch. Emperò, aquestos, en diversos
temps, de una matexa dona, nomenada Esta, fills procrearen. Car Nathan de aquella,
per nom Jacob fill engendrà; Mathath d’aquella matexa Helý prengué per fill natural.
Helý, donchs, e Jacob foren germans procreats d’una mare, diversificats los pares.
Helý, presa muller, morí sense fills. Jacob, son germà, fon forçat la sement fraternal
excitats e, per ço, prengué la viuda de Helý en la qual engendrà a Joseph, son fill
natural. E axí, lo sant Joseph tingué dos pares, la hu natural e l’altre legal. Car, segons
sant Matheu, lo qual scriu la real descendència de David, és fill de Jacob, segons sant
Luch, lo qual, lo linatge sacerdotal clarament significa és fill de Leví. E axí, senyora,
té clara la intel.ligència aquest sant e digne baró Joseph gloriós, haver tengut dos
pares, la hu natural e l’altre legal.

Capítol III. Que mostra de Joseph la sanctíssima concepció, algun tant semblant
a la concepció de sa excel·lent sposada.

Mostra la experiència, devota senyora, que quant algun matrimoni se tracta, tan
prestament se clou quant més prest se mostra la condecència e honestat e perfectió
dels dos. E, per ço, Déu eternal volent fer excel·lent matrimoni de Joseph e Maria,
dispongué ha Joseph per tals condecències, gràcies e porrogatives que fos digne de
tal esposada, e tal esposada de tal esposat. E, axí com la sacratíssima verge Maria tin-
gué esta excel·lent gràcia de puritat de tota màcula original e actual, prevenint aque-
lla son fill e senyor no caygués sots domini d’aquell qui és catiu de aquella per ésser
mare de Déu, axí era cosa convenient Joseph, sposat e pare de aquell a qui l’ondra
pertanyia tenir tal pare, la glòria del qual havia d’ésser libertat total de no ésser com-
prés de aquell enemich de natura. Emperò, la perfectió de la exempció se mostra en
nostra senyora, car Joseph, segons los doctors alguns, fon preservat de peccat per
gràcia sanctificant, la verge sposada per gràcia prevenint.

Capítol IIII. Que mostra de la nativitat lo loch e lo temps que fon sposat ab la
sacratíssima verge Maria inclusivament.

Ixqué, donchs, lo sant Joseph ja sanctificat del ventre de sa mare en la ciudad de
David, Betleem nomenada, per quant era de la casa e família de David. Augmentà
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axí en gràcia com en virtut atesos los anys de discreció. Dispongué la Divina
Providència aquest sant Joseph virginitat votàs, e no sens misteri, car és cosa certa
com Déu elegeix alguna creatura per algun fin, vol atengua los medis de major per-
fectió e més acostats al fi perquè més prestament aquell poseexqua. E perquè lo
omnipotent Déu elegit havia sant Joseph eternalment per ésser-li pare, axí com eter-
nalment elegit havia la verge per ésser-li mare. E, axí com era cosa convenient ésser
verge e mare per la perfectió del que nàxer havia, per quant no havia d’ésser fill de
mare poch digna, perquè la virginitat sua senyal o vestigi de la eterna generació ésser
havia, per lo semblant se ha de creure Joseph ésser verge e pare per ésser ajustat ab
cast e virginal amor ab verge tan sancta. Car en altra manera Déu lo pare no hague-
ra acomanat a no verge la verge. Per ço, Déu lo fill, estant en la creu, al cast e verge
Johan la verge sa mare carament comanà. E axí mostra verament Déu eternal amar
la virginitat pura, puix de mare verge e pare no menys fon servit.

Capítol V. Que mostra com Joseph per sa sanctedat fon elegit en edat de .L. anys
per lo Spirit Sant en spòs de nostra senyora.

E Joachim e Anna, pares de la sacratíssima verge Maria, gran temps stèrils, opro-
bris grans passaren. E, com un dia lo sacerdot del temple acceptar no volgués de
Joachim les dignes offertes, ab no poca dolor se partí de la presència de la gent. Votà
a Déu Nostre Senyor que si sa magestat donar li volia fill o filla ell ne faria offerta
contínua al servir de sa magestat. Hoÿa, donchs, lo omnipotent Déu les pregàries de
tan santes persones. Concebé e parí la gloriosa Anna la reyna dels àngels, Maria per
nom. E essent de edat de tres anys compliren lo vot que fet havien aquella presen-
tant al temple. La qual, quinze graons muntant, los àngels acompanyaven, plena de
tanta gràcia e madurea com si hagués ja la edat perfeta. E, estant aquí ja consagra-
da, era de aquella sanctimònia e perfectió de vida a totes que allí estaven donzelles
tan manifesta, que sols ella de totes era maestra e senyora, mostrant la humilitat pro-
funda perfectió ésser de la vida fonament immoble.

Tenia ordenada la vida, segons sentència de sant Jerònim, en esta manera: que
de prima fins a tercia estava en oració contínua, de tercia fins a nona disponia e orde-
nava les coses del temple, aprés prenia alguna corporal refectió; e de nona fins a
completes estava en oració contínua, de la qual inforcia apparició angèlica, aconso-
ladora e dels secrets divinals per ella demanats declaradora. Entre·ls quals, la Senyora
contínuament demanava al àngel de la dona que havia d’ésser mare del Rey Messies
promés en la ley. O quina era la condició que havia de tenir la serventa o serventes
de aquella! Respòs l’àngel a la demanda de la verge que dos coses eren a Déu molt
acceptes. Ço és, la virginitat e humilitat, car, per supèrbia caygué lo més alt de nosal-
tres e per humilitat lo més alt e Senyor infinit de servent pendrà forma. Per virgini-
tat serà a Déu molt accepta e per humilitat concebrà. Votà, donchs, virginitat la sanc-
ta donzella de humilitat ornada, puix era certa que tal ornament la mare del Rey
Messies ses donzelles tenir se altava.

E, continuant de Déu los obsequis, de XIIII anys la edat tenint molt honesta, se -
gons la costuma, lo sacerdot del temple totes les vérgens que XIIII anys atés havien
a casa de lurs pares manà tornassen perquè legítimament los lits maritals scalfassen.
E, com totes les vérgens del sacerdot obeÿssen l’edicte, sols la verge donzella en lo
temple restà. E, com fos per lo sacerdot més avant induÿda ab paraules humils, tal
resposta donava: «O, reverent sacerdot, obeyr a vostres paraules a mí no és cosa
 defficil, ni menys ab superba contenció ab vos contendre desije, emperò, si li plau-
rà dos paraules hoyr-me seré contenta significar la causa de ma estada. No ignorau,
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senyor sacerdot, de Joachim e Anna, ma mare, per la sterilitat los opprobis tan grans.
Votaren, per ço, tostemps yo estigués en lo temple e no menys fon de mi la volun-
tat complida, de la pensa la integritat virginal de la carn tenint la custòdia». Les quals
coses com hoýs lo sacerdot fon no poch admirat, car de una part temia de Déu la
offensa e lo manament de la ley que manava en lo Libre dels Nombres: «Si alguna
dona votarà a Déu e no acabarà complidament lo vot, de aquell serà culpable». De
altra part, temia posar nova e insòlita pràtica de servar virginitat en lo poble de Déu,
car als pares antichs aquell manà multiplicassen lo món.

E, axí estant en tal cura, anassen als savis, e de la ley als més doctes, e comptà’ls
de la sancta donzella les paraules tan santes, e de la ley los grans savis a ell respos-
ta tornaren dient no tenir altre remey sinó de Déu impetrar lo divinal auxili e que·s
posassen tots en oració, pregassen a Déu los declaràs lo que era necessari per ha
cosa tan àrdua. E la oració de aquells devotament acabada, del cel una veu clarament
fon hoÿda: «Voluntat, dient, és de Déu la sancta donzella de la gent de David espo-
sat honest prengua. E, per ço, bon sacerdot, de part de Déu mane de la casa del rey
e de David la família, e barons tots convoques, cascú en la mà sa verga portant, e
de qui florirà la verga en la mà e de qui lo Sant Espirit sobre·1 cap estarà, aquell cert
serà l’esposat de la verge, perquè s’a de complir de Ysaÿes lo dir: «De Jessé exirà la
verga e flor de la rael de aquella, e reposarà sobre aquell l’esperit del Senyor«.

Donchs, com tots per lo sacerdot en lo temps ordenat, en les mans al temple por-
tassen les vergues e davant Déu agenollats estiguessen, entre·ls altres Joseph sant e
just, agenollat molt pregava Déu eternal donàs sposat bo e sant a la sancta donzella.
E, estant en açò, vesiblement veren la vergua florir en les mans de Joseph e que lo
Sant Esperit sobre·1 cap de aquell reposava. Tots alta veu donaren les gràcies a Déu
e Senyor qui mostrat los havia ésser lo spòs Joseph tan sanctíssim. E cridà·l sacerdot
lo pare e mare de la verge vinguessen al templ·e acceptassen l’espòs per Déu elegit
de la filla Maria. E axí ab no poqua laor e gran reverència l’espòs e la sposa pren-
gueren posada del gran Joachim la casa molt poqua.

Capítol VI. Que conté la causa per què volgué Déu lo pare la mare de son fill fos
sposada e verge.

A vostra senyoria, per ventura ja escrites les paraules porien algun tant portar
dupte no fàcil, demanant per què Déu volgué la verge senyora spòs acceptàs, puix
votat verginitat havia, que par vingua contra lo matrimonial effecte. Perquè la devo-
ció vostra sia molt més augmentada notarà dues coses en aquest capítol. La primera
són V causes per diversos doctors declarades per què lo Senyor Jesús volgué nàxer
de verge sposada. La primera és, segons sant Ambròs, dient perquè·s levàs tota sos-
pita de peccats de aquells qui sens culpa eren. Car, si la senyora concebera sens ésser
esposada, com adúltera fóra difamada. La segona causa, segons Damaçeno, és per-
què lo part de la senyora fos amagat al diable, car aquell no ignorava les prophecies
dient lo Messies haver nàxer de verge. E, per ço, si hagués vist la verge parir fàcil-
ment fóra vengut en notícia ja ésser nat lo Messies de aquell levador de la senyoria,
la qual per aquell (lo primer parent decebut) tirànicament posseÿa. E axí podia impe-
dir la redempció nostra, segons volgué fer (aguda notícia de Jesús ésser salvador, lo
qual Pilat a mort condempnar volia) per medi de la muller de aquell. La tercera
causa, segons Orígenes, és perquè lo sant Joseph fos alegria e consolació en totes
les tribulacions a la sposada sanctíssima. La quarta causa és perquè Déu mostràs lo
matrimoni que ell en paraýs constituït havia a sa majestat era tostemps accepte. La
quinta causa és perquè volgué Jesuchrist sa mare a tots los estaments fos exemple,
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car entre les vérgens fon verge, entre les sposades fon sposada, entre les desolades
de fill fon desolada, segons figura en lo Libre de Ruth la honesta dona Neomí dient:
«Plena ixquí de tot bé e vàcua de aquell m’a tornat lo Senyor«.

La segona cosa qui en aquest capítol veure s’avia és que, no obstant de la virgi-
nitat la observància dels dos voluntària entre aquells, fon ver matrimoni segons
declaren de theologia les scriptures autèntiques dient que lo matrimoni és perfet
quant la sua pròpria perfectió se declara. La qual està en dos maneres: la una és prin-
cipal e lo tot del matrimoni, ço és, la conjunctió indisuluble de les pròpries volun-
tats. L’altre és accessòria e menys principal, car té respecte a la propaguació de natu-
ra. Entre Joseph e santa Maria fon verdader matrimoni, puix clarament se mostra la
donació de les voluntats pròpries, en acte no tenint cosa alguna. La segona perfec-
tió menys principal del matrimoni està en l’ús de aquell. E és dita perfectió no prin-
cipal per quant no tostemps acompanya la perfectió primera de matrimoni, segons
mostra la experiència que l’esposat e sposada de consentiment dels dos votar poden
virginitat o castedat perpètua. E axí fon entre Joseph e la sanctíssima esposada,
segons la sentència de Augustí, dient que puix la verge santíssima hagué al Senyor
engendrat ensemps ab lo sant Joseph lo vot mental que cascú de aquells en sí tenia
exprimiren e declararen vocalment la hu a l’altre, rahó donant del vot que fet havien.
E axí los dos en virginitat perpètua finiren lurs vides.

Capítol VII. Que mostra de quina edat era lo sant Joseph com se sposà én nostra
senyora.

Solen comunament demanar los devots de quina edat era lo sant Joseph quant se
sposà ab nostra Senyora. Trobe yo ací dos oppenions. La primera és en lo libre que·s
diu de la infància del Salvador, lo qual, segons sentència dels doctors, és dit apòfrich,
ço és, no aprovat. E diu que lo sant Joseph quant se sposà ab nostra Senyora era
molt vell e quasi curvat per vellea. E mostra’s per ço que en aquell libre rahona per
quant ell, portant la vergua en la mà, al temple la portà amagadament e ab molta ver-
gonya tement no fos escarnit e reputada incontinent la vellea. Aquesta oppenió si ab
rahó serà vista és molt dèbil e flaqua segons mostra Johan Jarson, canceller de París,
lo qual té per conclusió certa lo gloriós Joseph quan se sposà era de L anys ab nos-
tra Senyora. E, per consegüent, diu, era jove dispost lo més bell home del món, ros,
blanch, no gens curvat per vellea ni fret en natura, mas obrumbrat per la gràcia que
pot més obrar en conservar la virginitat e castedat de aquell en qui reposa que no
és la vellea, com te mostra la experiència alguns vells luxuriosos (com foren aquells
de Susanna anar e seguir los apetits sensuals) dels quals testifica Sèneca dient que
són acomparats als malalts, los quals, com no poden menjar de la carn, beuen del
brou. E, per consegüent, segons ma sentència dich que per levar de Joseph lo cul-
pable ardor, no és mester ésser estat vell sposat, majorment si seran considerats los
effectes dels servís que Joseph a la sposada sua sanctíssima fer havia, los quals obse-
quis e serveys eren més de jove que de vell, lo qual més és mester sia servit que no
que serveixqua.

Miren los devots lo anar en Bethlem, miren lo fogir en Egypte, miren per la
pobredat de aquells en treballs cerquar lo lur viure. Açò no és de vell, mas és home
esforçat. E si als devots en los retaules com ha vell e molt vell aquell veig se pre-
sente (volent-ho la sglésia) no repugna a nostre parlar de aquella la devota e pia per-
messió, car té respecte a la madurea de la pensa virginal e castedat per virtut esti-
mada, les quals coses l’ome interior fan vell encara que l’esterior sia jove. O per altra
causa la sglésia sancta permet vell pintar-se, car segueix la antigua consuetut e prà-
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tiqua la qual pinta Joseph antiquíssim, per quant la virginitat de nostra senyora en
los christians d’aquell temps no era tan radicada quant en nosaltres, donchs, puix la
fe de la virginitat nos dóna notícia tanta, sens dupte creurem Joseph ésser jove.
Conferma tot lo que dich Ysaÿas propheta dient: «Alegrar-s’à l’esposat ab la sposada
e habitarà lo jove ab la verge». La glosa ordinària diu, ço és, Joseph ab Maria.

Capítol VIII. Que mostra què féu Joseph quant conegué la sancta sposada sua
ésser fecundada del Sant Spirit e de la visita de Helizabet.

Aprés (del consistori divinal a la excel·lent verge Maria) que fon venguda la
embaxada e per l’àngel Gabriel perfetament explicada, e de haver donat lo consen-
timent, la verge restà mare fecunda. E, venint sobre aquella l’Espirit Sant, de les sues
sanchs puríssimes organizà lo cors de Jhesús e, infundida l’ànima sua sanctíssima e
feta la unió ineffable de les dues natures, crexent la assumpta natura dins lo ventre
sagrat, mostrava’s la verge ésser vera prenyada. E, com fos axí en effecte, lo sant
Joseph, conexent lo misteri e sabent que era verge per ell no toquada, recordava’s
de la figura de Sunamites, de David la més elegant donzella, lo qual en aquella dor-
mint may carnalment conegué, e·stigué torbat no de turbació sospitosa, car fiava no
poch de la honesta sposada, ni menys fon incrèdul.

Les paraules del àngel fan d’aquell testimoni quant le(sic) dix: –«Joseph, fill de
David, por haver tu no vulles. Pren ta sposada, car lo que té en son sagrat ventre del
Spirit Sant és obra sols de creure». E no dix l’àngel: –«No vulles ésser incrèdul».
Emperò, vent-la prenyada volgué-la deixar, no sabent lo misteri tan alt divinal, car,
segons sant Chrisóstomo, la verge Maria no havia agut per revelació del Espirit Sant
que revelàs algú lo misteri tan alt de la incarnació. Certa cosa és que si la verge e
santa sposada a son espòs revelat hagués lo obra tan santa, sens dupte Joseph hague-
ra cregut. Volia, donchs, dexar-la reputant-se indigne de tan alta comanda, car de la
cara d’aquella com de vera lanterna (per lo concebiment que fet havia en la pensa
crehent les paraules del àngel ab major redundància de claredat que no exia de la
cara de Moysés per lo col·loqui de quaranta dies ab Déu) yradiava los rays de la lum
divinal, car dins son sagrat ventre tenia enclòs lo Sol de Justícia. Donchs, aquest sant
Joseph entre si deya: –«Qui pot ésser digne d’ésser sposat d’aquesta sposada?»
Emperò, obeyré a les preceptes del àngel, dient-me axí: «Pren ta sposada volent-la
jaquir»».

Ja cert, donchs, e assegurat lo sant Joseph de la fecunditat e virginitat pura e
sabent la verge la stèril Helizabet ésser ja de sis mesos prenyada, volent visitar-la ab
molta cortesia e reverència, impetrà la liscència per fer tal viatge. Joseph, molt ale-
gre de cosa tan nova, pensà preparar-se acompanyar sa sposada, car no poria sens
ella viure un dia perquè era comanda de preu infinit. E, axí venguda l’ora del dia,
los dos endreçaren en la montanya la via, ço és, loch axí dit, car Zacharies aquí habi-
tava. E quant foren aquí, la santa sposada donà de la hondra a son sposat les parts
principals, aquell obeyr puix la senyora u manava era honor d’aquella senyora que
ell ab tanta amor servir desijava.

Saludà-lo Joseph ha Zacharies e a la santa Helizabet ab reverència molta; torna-
ven aquells condignes honors al sant sposat de tan alta sposada. Aprés saludà la
verge tan sancta ab molt amor e gran alegria. Les dos prenyadetes, les dos santes
dones. La una senyora e l’altra serventa. Los dos concebuts en los lochs naturals.
Jesús ver senyor, Johan cert adora, prophetant ja declara lo verb divinal haver pres
la carn e nostra natura, puix el(l) de sis mesos sentia la gràcia del fill de la saludant
a sa mare. Estigueren, donchs, per spay de tres mesos en la dita montanya ab sancts
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e dolços col.loquis divinals. Lo sant Joseph servia les dos santes dones, ab molt amor
acceptaven d’aquell lo servir tan castíssim, puix era sposat e pare de tal fill e mare.

Capítol IX. Que mostra com Joseph e la sancta sposada se’n tornaren en Nazaret
e de la necessitat de partir-se per ha Betleem e aquí no trobar posada.

E fets los obsequis e preses les consolacions santes e virtuoses en la montanya,
tornaren-se’n en la ciutat de Natzaret. Aquí habitaren fins al edicte e manament de
Cèsar August, segons diu sant Luch. Lo qual Cèsar Agust (segons la letra de
Tranquil.ló en lo libre de la vida dels emperadors) fon tan benaventurat e tan asor-
tat en les armes que al Imperi romà subpedità tot lo món e regí per XII anys ans de
la nativitat de Jesuchrist. E, perquè sabés lo nombre dels ciutadans e gent, manà de
sos regnes a ses pròpies ciutats arribassen. Les dones no eren obligades a l’edicte.
Emperò, anant Joseph en Betleem per quant era de la casa e família de David, era
cosa molt justa ab ell se’n portàs la santa sposada per tres causes rahonables. La pri-
mera car dispost era e prophetizat per lo Mechies propheta la santa prenyada anàs
en Betleem e aquí infantàs lo rey dels senyors. La segona causa és per quant lo sant
Joseph veÿa que ja s’acostava lo part sens dolor e algú no daria les coses necessà-
ries a la verge parida. La terça rahó és car lo tan amat e acomanat fill, Déu e Senyor
de nosaltres, no era cosa convenient Joseph lo dexàs sols un moment.

Donchs, com pervenguessen en la ciutat de Betleem, la gent era tanta que lo glo-
riós Joseph, per ésser home pobre, no trobava posada, car segons sant Crisòstom
Joseph era fuster, e fent tal offici passava la vida, car la casa de David rey quasi de
tot era perduda e venguda en pobrea. Finalment com haguessen tota la ciutat cir-
cuÿda, no volent alguns de sos parents acollir-los per ells ésser pobres, dient «En
veritat no.us conech», los fou necessari posar-se en una part de la ciutat prou derruÿ-
da, en la qual estigueren per quaranta dies aquí sofferint la pobrea, mostrant la humi-
litat profunda. Parí al senyor la santa Verge mare, exint aquell per la porta tancada e
ort de virtut sagellat, la mare restant sens alcuna fatigua; Joseph ansiós de cobrir lo
senyor, demanà a la partera los draps per bolcar. L’infant nat Jesús, bolcat que l’ha-
gueren, no essent-hi·ls grans lits en lo pesebre posaren, e aquí com a Deu los dos
l’adoraren.

Capítol X. Qui declara la hondra que fon feta per los pastors a Joseph.

Segons narra la hystòria evangèlica que en aquella benaventurada nit, en la qual
del món del tàlem virginal de Nostra senyora, lo senyor vestit de Nostra carn ixqué,
los pastors dels ladres tements los furts de cada dia, vel·laven les vigílies de la nit
sobre lurs bestiars, aparegue’ls l’àngel sanct Gabriel en figura humana ab claror tan
gran com acostuma lo sol donar en lo mig dia, complint lo dit d’aquell gran Ysaÿas
propheta, dient: «Lo poble que anava en tenebres veu la lum gran del dia». Declarava
lo goyg tan gran e pau del senyor de la terra, mostrava aquells en Betlem lo sol exir
paraula de Déu clara anassen prest, adorassen aquella unida ab carn de verge mare
pura. Obeÿren donchs, los sants pastors a l’àngel. Los dons pastorals ensemps ab ells
portaren, dins en Betlem veren lo cel, la casa pobreleta hon lo gran rey persona infi-
nida, vestit de carn ab lo pare e mare estava. E vent Joseph hòmens pastors star a la
porta de casa, a l’encontre ixqué dient què demanaven. Vent los pastors la elegant e
de aquell la gentil manera ab molta honor e digna reverència resposta donaren:
«Venir adorar lo verb divinal segons l’àngel ho deya, ell ésser nat de verge sens fal-
sia». Pres per la mà Joseph los pastors e introduý’ls dins lo retret hon lo senyor esta-
va. La cara del qual deïfiques honres mostrava, influint en aquells la lum de la fe,
per què·l qual i(n)stava creguessen ésser lo Déu eternal. E axí l’adoraren com ha Déu
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e senyor e cap dels pastors de nosaltres ovelles, portaren cordés, donaren anyells
animals mansuets, donant a entendre lo Déu eternal prenint nostra carn, de nostra
senyora mamant les mamelles, ésser fet àngel segons diu sant Johan Baptista que·l
demostra. E preses Joseph d’aquells les offertes, les dignes honors, la digna senyora
donà ha Joseph mostrant als pastors aquells ésser pare, e ella la mare de l’infant qual
i geya, vestit pobrament sobre.l pobre pesebre. Partits los pastors, anassen Joseph als
pobres de Déu, partí·ls donatius que presos havien, segons que Jesús fill de Déu dis-
ponia en l’ànimo de Joseph perquè en tot la pobrea ab humilitat tinguessen.

Capítol onze. Que mostra la hondra que fon feta per los tres reys a Joseph sanc-
tíssim.

Aprés passats los tretze dies perquè·s complís lo test del Ysaÿes: «Vendran los fills
teus de luny e longa via», volgué lo Senyor per ço vinguessen los tres reys de Orient
fins la ciutat real de Betleem. E quan foren a la ciutat de Jerusalem, l’estel portant,
aquells perderen e foren torbats e, ignorant lo camí, entraren en la ciutat per dema-
nar hon era nat lo rey dels reys, lo rey de Israel, car ha creat lo nou estel signant en
lo cel novell camí, perduda estrologia contra lo moviment de les altres estel·les, fa
son discús, e signa la nova lum de nostre enteniment que·s diu la fe que·ns portà per
adorar lo nat Jesús, rey, sacerdot, morint per lo poble.

E donchs, vingueren a la synagoga hon los de la ley sàtrapes ajustats eren, hoÿda
la nova demanda, cercaren les prophecies, veren lo temps ja vengut del Messies e,
del propheta Mechies, trobaren quà deya: «De tu, Betleem, terra de Judà, de tu exirà
de Israel lo gran regidor». E, com los sants reys hoÿssen lo rey que cercaven havia
nàxer en Betleem, volent endreçar la via, secretament Herodes manà los cridassen.
E, quant los sancts reys vinguessen davant sa presència, lo fals rey e ficte començà
a parlar dient ells tornassen aprés que haguessen adorat lo gran rey, car ell cert volia
tanbé adorar aquell que ja·s deya lo Rey de Israel. E, pres comiat, los reys se parti-
ren e, dexades les torres de la noble ciutat, la stel·la fon presta mostrant de Bethleem
lo camí. Donchs, com arribassen a la ciutat de Betleem, la stel·la mostrà molt gran
claredat, seguiren aquella per diversos carrés, vingueren a hon estava Jhesús. E, com
los sants reys damunt lo portal de la casa tan pobra mirassen star la estel·la tan ferma,
digueren: «Ací és cert nat aquell qui cerquam». Staven mirant lo loch ésser pobre,
cavalls ni grans mules no star a la porta, ni pompes reals hondraven lo loch. Emperò,
la fe augmentava e dava notícia lo rey qual hi estava ésser lo Mesies. Entraren per
ço dins lo loch tan pobríssim. Trobaren aquí Joseph e la mare l’infant qui cerquaven.
Adoraren los tres, segons la edat, la hu aprés l’altre. Los dons declaraven la fe que
portaven. L’or denotava aquell ésser rey. L’ensens, sacerdot. La mirra, la mort per
nostra salut. E tot fet açò hondraren la verge, hondraren Joseph de hondres reals e,
aprés de molts e sants col·loquis, de aquells lo major en edat, ab humilitat e hondra
deguda, volgué ésser clarament informat del que a ells algun tant admiració portava,
ço és, lo loch ésser ten pobríssim, de aquells lo viure tan dèbil, del infant e rey star
en pesebre entre·ls animals, lo vestir tan sotil de tots a ells espantava, puix de aquells
la generació real era e lo infant rey dels senyors se creÿa. E, com lo gran dupte la
verge partera e·l sant Joseph hoÿssen, volent donar lo Joseph lo més dir a la senyo-
ra aquella, com era rahó, no permeté (donant a les dones exemple) sinó que·l digués
puix l’Espirit Sant en ell habitava. E axí, humilment hobeynt, començà a parlar:

«Vosaltres, bons reys de la part de Orient venguts, haveu adorat lo Verb divinal
en nostra carn presa de verge pura, l’Espirit Sant obrant ensemps ab ella, segons ho
dix en Natzaret l’àngel tramés per Déu a.questa verge partera. E, concebent en
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Natzaret, venint en Bethleem segons prophecia, ha infantat aquest infant Déu i home
perquè fos rich e pobre». Segons la sentència de Ysaÿes e Zacharies, aquestos dos
prophetes sants reys clarament demostren aquest nat infant voler nàxer pobre,
segons dien ells parlant a les filles de Syon –«O, filla de Syon, alegra’t, lo teu rey ven-
drà a tu mansuet, just, salvador, pobre, cavalcant sobre una somera e sobre lo fill de
aquella». E no siau maravellats verge parir e yo ésser pare, car Déu lo pare del qual
aquest és fill verdader m’a elegit per guardar de infàmia la mare tan sancta, de la qual
so sposat en ver matrimoni». Hoÿdes los reys les paraules tan altes per Joseph decla-
rades, volgueren besar les mans d’aquell sanctes, dient que eren tals, puix la carn e
cors tan sanctíssim tocava bolcant y era spòs de sposa tan santa.

Capítol XII. Que mostra com lo sant Joseph fogí en Egypte ab gran temor del rey
Herodes no matàs a Jhesús.

Aparegué l’àngel la nit següent als sants reys manant-los no tornassen a Herodes,
car deliberat tenia matar lo novell e rey eternal. E, obeynt a les paraules d’aquell,
feren la via per altre camí a les pròpries terres. Passà tot lo dia e la nit fon venguda
e l’àngel parlà al sant sposat dient tals paraules: «Joseph, pren a ton fill e la mare
 d’aquell, fuig en Egypte, car delibera matar Herodes cruel l’infant ver Messies». Mogut
ab gran ànsia, anà al retret hon la verge se retreya. La sancta que·1 véu, començà a
parlar: «0 sant, mon espòs, ¿Què·s la causa de vostra venguda? Car conech en vós lo
vostre venir ésser cosa nova». Respòs lo dit sant: «Sposa, senyora e mare molt santa,
despertau nostre fill. Perilosa·s la tarda, l’àngel m’a dit Herodes vol matar lo rey nos-
tre fill que sab ja és nat».

E la senyora verge mare, plena de molta temor anà al Senyor e trobà’l adormit.
Temia i amava tement no fos enujat per ésser despertat. Despertà’s lo Senyor sabent
totes coses. La mare donà les plenes mamelles al fillet tan amat de let eternal, e con-
tent de aquell mostrava la cara contenta sa mare, la qual ab pobres drapets bolcava·l
coset bolcat que l’hagué, preparava ses coses per al aspre camí. Portà lo Joseph una
simple somera en la qual cavalcà la santa senyora carregant-hi ses coses. E ans que
lo dia volgués aparéxer ixqueren de la ciutat ab molta temor, tement alguns hòmens,
tement molt les guardes, temien-ho tot, puix perdre tot se pensaven.

E com passassen ja la ciutat e pervenguessen a una sumitat de una muntanya exit
ja lo sol, voltaren la cara a la ciutat que tant ells volien, y dix lo sant Joseph a la sanc-
ta sposada: «Senyora, de Betleem nós partim, no és sens misteri, perquè diu lo pro-
pheta: «Del Egypte cridaré mon fill», per ço m’a dit l’àngel que fogís en aquell. Lo
camí és prou larch, la via·s incerta. Beneyiu la ciutat de hon vós exiu, reyna dels
àngels. Beneyiu los amichs puix tants beneficis de aquells havem pres. So cert se dol-
ran de nostres absències».

Ficats en la terra abdós los genolls, beneÿren aquella; tenint la maneta del fill sant
Jesús pregaren al Pare e Déu eternal no menys qu·a Tobies les donàs un sant àngel
que·ls fos guardador en la via tan aspra. E fet tot açò, prengueren lur via, anant per
los dies entraren en lo regne de Egypte. E com fossen prop la ciutat de Canòpia, ans
que arribassen per una legua, Joseph la hombra d’un arbre pren per repòs e dix a la
santa sposa: «Senyora, és los hòmens d’Egypte amar molt les dones juhies. Majorment
les excel·lents en bellea, com se mostra per scriptura del Gènesis, hon se lig que:
«Com Abraam entràs en Egypte, pregà sa muller Sarray digués ella ésser sa germana,
com fos elegant en bellea, per ço que la vida d’aquell fos segura». Ara entram en
Egypte, de Sarray no sou vós menys en bellea. Si serà vist vós ésser ma sposada, la
mort prestament (ja vós essent presa) a mi donaran. Per ço, senyora, carament vos
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suplique digau que vós sou ma filla, puix la edat en vós tan se mostra, lo restant
dexe’s tot a la divinal providència».

Entraren, donchs, dins la ciutat real e anant los cavallers passejant-se per aquella
conegueren Joseph e Maria ésser nobles juheus, axí per Joseph tenint bella presèn-
cia com per la senyora mostrant sa senyoria en l‘anar, mirar e altres coses en lo infant
espill e lum de Déu, lo pare tan excel·lent, que·lls cavallers aquell mirar no poch se
contentaven. Lo sant Joseph interrogaren si eren juheus e com axí venien tan pobre-
lets com fossen gents de tan bona manera. La hu d’aquells interrogà la donzella si de
Joseph era engendrat lo fill qu·al braç portava. Ella respòs que no e dix més avant:

«Lo pare d’aquest que sobre·ls meus pits reposa és luny d’ací en terres molt
estranyes». Parlà Joseph callant ja la verge.

«Nosaltres som juheus fogits de Betleem, perseguint-nos Herodes, venim ací si per
ventura lo vostre rey voldrà acollir en lo seu opulent regne a nosaltres, puix som
pacífichs e sens armes algunes».

Partiren-se los cavallers de la companyia de aquells anant al palàcio. Digueren al
rey tot lo que vist havien e desijant aquell veure tan excel·lents persones, tramès de
son palàcio real hòmens antichs dient aquells cerquassen uns strangers juheus als
quals diguessen lo rey los demanava.

Capítol XIII. Que declara com Joseph e Maria verge mare e lo infant Jhesús foren
presentats davant lo rey Farahó e de la hondra que fon feta a Joseph donant aquell
les coses necessàries per al viure.

Fon permés per la divinal providència los sants strangers davant lo conspecte del
rey Farahó presentats fossen. Staven davant aquell ab los genolls en terra. Mirava lo
rey de Joseph disposta persona. Mirava la verge gentil com un àngel. Del sant infant
la cara resplandia més que lo sol. E admirant lo rey tals paraules deya:

«Ara crech lo que los cavallers han dit, que són juheus e persones de manera.
Hauré plaer de vosaltres saber per què veniu en terres tan estranyes. ¿Mostrau fogir
de vostre rey per algun malefici que hayau fet?».

Callà lo rey e cellavors lo sanct Joseph convidà la santa sua sposada volgués pri-
mer parlar, e ella, ab molta humilitat davant tan gran rey donà tota la hondra al seu
sant spòs e començà tals paraules a dir:

«Rey poderós, lo rey de Israel ab tota salut te salve la vida, multiplique l’estat.
Parlaré davant tu ab tota vergonya. La honra real a tu tostemps sia salva. Nosaltres
som juheus, linatge real de la casa e família de David, la qual venint en pobrea nosal-
tres som pobres perseguits, lançats de nostres cases per lo cruel rey Herodes. Hoynt
del seu regne un rey natural de verge partera ésser en sa terra exit verament e com
los pastors feren ver testimoni tres reys d’Orient portant los la·stela aquell adoraren.
E vent tan gran senyal, lo dit rey Herodes, de dos anys en avall manà sos ministres
matassen infants. Nosaltres, senyor, tenint pietat de aquest bell infant, lo pare del
qual és en terres stranyes, ab nostra pobrea d’aquell havem guardada la vida venint
ací fiant de la tua real magestat, encara que a nosaltres no mire. Suplique yo, servent
indigne, guarda emperò aquest infant que·s tal com ta real magestat davant lo con-
templa».

E cellavors, la verge mare santa levà lo Jesús dels pits seus gloriosos de hon la
let celestial prenia, alçà’l en alt girant envers lo rey la cara tan resplandent que aquell
tement no deya sinó: «Tu est aquell que·1 rey Herodes cerca matar».
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Fon inflamat d’amor en tal manera que respongué a Joseph e a la mare del sant
Jesús:

«De vós en bon home la virtut molt me força tenir-vos ací. Si aquesta bona dona
e de molta vergonya ab son fill tan gentil volrà estar en la companyia de la nostra
muller e reyna serem molt contents o si ensemps volreu viure, nós manarem a nos-
tre tresorer vos done diners, coses necessàries al vostre comú viure».

E axí fon fet e posat tantost per obra, e fet açò lo sant Joseph regracià al rey tan
alt e real liberalitat e pietat tan santa que a ells fet havia.

Capítol XIIII. Que declara la tornada de Egypte e del comiat de les amicícies que
pres havien en set anys.

Stigué, donchs, lo sant Joseph ab la santa mare e son fill gloriós per set anys en
Egypte, mostrant e declarant ésser molt prop lo adveniment del Messies, en figura
del qual portà Joseph, fill del gran Jacob patriarca, lo qual era stat general goberna-
dor, de fam deliurant los habitants en Egypte e altres prophecies e predicant no
poder-se salvar sinó en la fe del sdevenidor Messies. A la predicació del qual (dexa-
da la ydolatria) a la hondra e veneració de un sol déu se donaren e cativaren l’ente-
niment creent no poder-se salvar algú sens la fe d’aquell que en humana carn venir
havia. E aprés los set anys volgué lo Senyor aquells revocar de Egypte. L’àngel tra-
més a Joseph gloriós tornàs en sa terra, car ja Herodes cruel los dies finit havia.
Alegrà’s lo sant Joseph de la nova tan santa e benaventurada embaxada, ab cuyta anà
a la verge senyora dient axí:

«Al Senyor ha plagut cridar-nos de Egypte e tornar-nos en la terra de nostra na -
xença. Donchs, senyora, siau molt alegre, plegau vostres coses, preniu comiat de
vostres veÿnes. Al rey yo iré e besaré-li les mans tornant-li les gràcies de la gran cari-
tat que ha mostrat a nosaltres».

E axí anà al real palàcio e, agenollat davant lo rey, li féu moltes gràcies del bene-
fici tan gran que pres havia de sa real magestat e demanà licència demanant-li perdó
si stant allí enujat lo havia. Lo rey li respós ell anàs en bon·ora, fent-li moltes pro-
fertes. E axí·s partí prenint comiat de tots los amichs e venint a la casa trobà là les
dones sperant ha Joseph. E com lo vessen venir aplegaren-se totes. Ploraven molt
fort, pregaven a ell partir no·s volguessen prometent-los béns e persones may a
Joseph defallir. Los chichs no cessaven plorar per gran dol, Jesús no volien dexar de
la falda, les dones besaven la boca de la verge tan sancta, los hòmens les mans li
donaven; a Joseph s’abraçaven prenint comiat; cascun d’ells portava donatius segons
que podia.

Partiren-se, donchs, de la ciutat hon vivien ab molta dolor, les dones ploraven,
algunes d’aquelles acompanyaren la dolça e sancta veÿna no podent-se partir d’aque -
lla. Axí mateix dels hòmens, majorment aquells qui per Joseph en la fe del Messies
eren introïts. E essent fora la ciutat (pres comiat) los sants peregrins beneÿren aque-
lla e dirigiren sos passos en la via de benaventurada posada.

Capítol XV. Que mostra cum Joseph e Maria estant ja reposats en la pròpria terra,
havent ja Jesús dotze anys fon perdut lo temple.

Segons la legal observància, estant ja reposats en la pròpria terra, dotze anys
havent ja Jesús, Joseph muntà en la ciutat de Hierusalem, no sens la sua cara e amada
sposada, a les festes, les quals eren obligats vesitar lo temple. Emperò en tal legal
observància no eren obligades les dones; no res menys, la nostra senyora, per devo-
ció sua pròpria, volgué muntar en Hierusalem portant-hi lo fill gloriós. E com les fes-
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tes acabades fossen, partí’s Joseph entre·ls hòmens, entre les dones la verge segons
era pràtica. Cascú de aquells bé·s pensava Jesús ja venir, la verge en Joseph, Joseph
ab sa mare. E ab aquesta fiança a casa vingueren.

Primer arribà la verge ansiosa de son fill hon seria. No menjà ni begué fins Joseph
fon en casa. La dolor fon no pocha no vent lo seu fill. A Joseph demanà si Jesús ell
portava. Plorava la verge, respostes donava de molta dolor. May menjaren los dos ni
begueren d’altra·ygua si no d’aquells desijant a Jesús veure. Pensaven los dos que era
Jesús en mans d’Archil·lau, regnant per Herodes. Prengueren consell de la divinal
providència, tornassen al temple per veure si allí seria. E, entrant en aquell, miraren
gran gent, doctors de la ley staven aseÿts scoltant la doctrina del mestre Jesús. E acos-
tant-se a ell, la verge sa mare dix a son fill:

–«0 fill meu car, per què u has fet?» Axí quasi volent dir «Per què no·ns demana-
ves liscència?». Tantost obeý, Jesús obedient (levada la disputa) prengué per la mà al
pare e a la mare e anant pel camí los declarà·l misteri perquè restà allí sens sa licèn-
cia. Açò mostrava a aquells ab paraules divines dient que era necessària cosa ell
entercedir en los fets de son eternal pare. E axí plegaren en Natzaret ab molta ale-
gria haver trobat lo tresor infinit. Los veÿns s’alegraren, la verge contenta vixqué ab
son fill e ab Joseph gloriós en sancta e gloriosa vida gustant los secrets divinals.
Venien los àngels a parlar ab Jesús, a Joseph amostrava la cort divinal, hoÿa doctri-
na del mestre Jesús, mostrava’s en carn, mas sens carn ell vivia, angèlica vida ab los
àngels tenia. La sancta sposada ab tot quant podia volia semblar, vixqué per trenta
anys en hieràrchica vida.

Capítol XVI. Que mostra la mort e lo plant de la sancta sposada sobre lo cors de
son sposat e de les làgremes de son fill Jhesús.

Fon ja vengut lo dia que de Joseph acabava la benaventurada vida, obeint al pare
de tots eternal, de natura quasi dexades les forçes. Cridà la verge sposada y a son fill
gloriós complint ja XXX anys. Dreçà les paraules a la mare tan sancta, començà dir
axí:

«Vós, mare senyora, bé sabeu los misteris e la causa perquè lo Déu eternal vol-
gué vós foseu sposada e mare de Déu. Lo viure ab vós és guardar-vos d’infàmia.
Haveu infantat aquest vostre fill home mortal e Déu eternal comença preÿcar. No és
necessari guardar vostra fama, treballs he passat per nostra pobrea per sustentar la
corporal vida. E per ço, lo gran Déu eternal me voll ja donar a Ell per gran premi,
qui és vida infinida».

Plorava Joseph dient tot açò. L’amor natural rompia lo cor de tots qual y.staven.
Morià’s de tot lo sant sposat, la verge sol·lícita recobrava la vida donant-li conforts.
Estant algun tant ja cobrat dreçà les paraules a son fill gloriós mesclades ab plors de
dolor tan profunde que envides lo dir se podia entendre. E axí, ab molt gran trebal
començà de parlar e dix tals paraules:

«Mon Déu senyor, puix a vós (ja veig) plau yo vaja al fi de tots los sants pares,
de ma part vós suplique aconsoleu la senyora per bé que so cert vós sou lo seu fill
amantíssim. Obedient sou estat a mi e a ella. De mi, Déu e senyor, de la senyora, fill
natural. No dupte gens vós ésser tota dolçor, amor e honor, en tot lo trebal descans
sens fatiga».

Lo fill e senyor plorava d’amor, mirava la mare, plorant la mirava. Lo plor no
dexava d’ells dos formar les paraules, refocil·lats algun sant, lo fill Déu senyor
començà dir tals paraules:
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«Sant e digne sposat e pare segons la divinal providència. Puix a Déu ha plagut
donar-vos repòs fenint vostra vida, alegre siau, no dupteu de vostra partida lo terme
d’aquella serà la vida eterna, hireu al loch d’ells pares antichs sereu molt honrats,
hireu Adam portar-li heu noves com s’acosta lo temps per ell desijat e com vós sou
lo pare de mi qui so fill de Déu eternal e de tots ells redemptor general, preniu
donchs esforç, aconsolau vostra sposa, mirau com està tan trista, plorosa».

La senyora plorant rompia ses làgremes, dexava lo plor e axí cert parlava.

«0 spòs amantíssim, ara dexau viuda desconsolada. ¿Què faré yo pensant en vos-
tra vida? ¿Com passaré yo tant grans treballs sens vós? Ja nostre fill entrarà en lo
desert, aquí estarà per quaranta dies. E exint d’aquell circuirà les vil·les e castells, ciu-
tats. De mi absent serà, yo viuda restant sola, ay! ¿Què faré?».

E dites, la verge mare trista, les paraules hoÿdes, entrà lo sant de la mort en la
spantosa agonia. E quant pogué demanà les mans a Jesús nostre senyor les ly donàs
per a besar aqueles, les qualls los claus en la creu a foradar havien. A la sposada de
faltes algunes demanà la vera perdonança. Jesús, benint, vent ja del sant la cara tota
morta, alçà la mà que·1 cel format havia. Beneý lo sant e just que·s diu Joseph sanc-
tíssim, als àngells manà vinguessen tots honrant del just la justa e santa ànima.
Vingueren, donchs, tots, acceptaren aquella ab molta honor, presentaren-la al si
d’Abraam ab honres degudes de missatger d’aquell promés Messies. D’ells pares
antichs fon tanta l’alegria de noves tant grans, puix lo sant Joseph lo prest venir
 d’aquel Déu e senyor que humanat morir per ells avia. La senyora restà ab dolor cert
no poqua, les obsèquies grans en Natzaret finiren, tantost la viuda honesta les robes
de negre prengué senyalant la tristura de perdre sposat de tanta manera part de la
casa de David preclaríssima. «Casta vixqués vós, verge senyora, com a tortra verda-
dera, sola volant en los arbres sechs prenint vostra posada. En loch de vostre cant,
gemechs tant grans donàveu que per vostre plor totes les gens ploraven. Açò sentint
lo vostre fill caríssim, aconsolau-vos, deya mare pura, puix vostre spòs del gran
Abraam té noble posada. Donau remey a vostre dolor digne, car yo restant so fill tan
amantíssim com vós sabeu. Teniu a mi spòs e fill que de vós levar porà tristura.
Donchs no ploreu ni tingau més amargura».

Capítol darrer e XVII. Que mostra com Joseph ab son fill Jesús resuscitat se’n
montà en cors e en ànima en paraýs a hon és major que Johan Baptista.

Passaren tres anys aprés la mort d‘aquest sant e gloriós Joseph e morí lo redemp-
tor nostre Jesús e devallà als inferns segons promés havia e figurat era. Sols Moysés
als juheus servint en Egypte ell los portàs passant-los la mar Roga, donant-los la
mannà en lo desert, significant que la ley de Moysés donava gràcia, emperò no dona-
va la glòria perquè Senyor, tu no permetérest que Moysés passàs lo poble en la terra
de promissió. Vingué Josué, ço est tu capità general, levant-los del desert e captivi-
tat de Egypte, ço és, del peccat. Devallant en los inferns són venguts en la terra de
promissió, ço és, en la glòria de paraýs hon col·loca tota la santa companyia cascú
segons sos mèrits. Venint a Joseph, qui pot estimar senyora tan devota lo grau de la
glòria d’aquest sant patriarcha que té en paraýs! Gran és Baptista per tenir privilegis
tan excel·lens com dir lengua poria, propheta és e més que propheta. Veu és de Déu,
missatger de aquell. Emperò may ha attés ni atényer poria lo nom de pare e d’espo-
sat de la Mare de Déu infinit. E per ço dich li correspon major grau en la glòria e als
peus stà en ànima e cors de la sua sancta sposada, molt exalçat sobre los sants cors
dels àngels. E si·m dieu del gloriós Johan Baptista que Jesuchrist li fa ver testimoni
que altre sanct major no s’és levat entre los nats de les dones, no és contra·1 que
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dich, car entén-se que de nengun sant major festa de la Nativitat en la terra no·s fa
que de Johan Baptista. Açò clarament se mostra per lo que diu Jesuchrist, que lo
menor en lo cel és major que ell en la terra. E axí per conclusió deuen tenir los
devots de aquest sant, que aprés de la Sanctíssima Trinitat e Jesús, fill seu, e la santa
sposada no·y ha sant en la glòria que estigua tan alt en aquella. E per ço preguem
tots los devots de aquest sant gloriós nos tingua en comanda, e·ns guarde de mal e
de la pena eterna. Amén.

A honor, laor y glòria de la Trinitat sanctíssima. Acaba-se la present obra del sant
Joseph, espòs de la sacratíssima verge Maria. Empremptada en la ínclita metropolita-
na ciudat de València per Christofol Koffinan a quatre dies del mes de deçembre any
MD y dos.
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