
SANT VICENT FERRER 

Sant Vicent de Ferrer va néixer el 23 de gener a València l’any 1350 i va morir 

el 1419 a Vannes, Bretanya. Va estudiar lògica, filosofia i teologia i ho va fer a 

Barcelona, Lleida i Tolosa.  

Va recórrer la meitat d’Europa donant la seva moral i la seva visió sobre el 

cristianisme. Com tenia un intel·lecte molt alt, el van coronar com a sant per 

haver-se confessat al cristianisme uns quants cops. 

Amb 17 anys, va entrar en un convent de predicadors a l’Ordre de Sant 

Domènec, allà va continuar amb els seus estudis des del 1369 fins al 1372. 

Primer teologia a València, l’any següent a Barcelona va estudiar lògica i per 

últim a Lleida va estudiar filosofia. El 1370 es va convertir en lector de filosofia 

a Toulousse i va acabar els seus estudis de teologia. Entre el 1385 i 1390 va 

ser professor de teologia a valència. 

El 1378, va tornar a València, el van nomenar com a nou sacerdot del poble i 

l’any següent va ser nomenat prior del convent de sacerdots del que va anar. 

L’any 1380 com li van anomenar prior li va causar molts problemes amb les 

autoritats municipals i va fer que destaqués com a predicador. 

Com va ser professor a València, el bisbe de valència (Jaume d’Aragó) i el 

capítol de la catedral li van encarregar la direcció de la catedral i va estar 10 

anys sent el dominic de València on va prestar diversos serveis a la comunitat. 

L’any 1387 el governador del regne de València i els jurats del poble el van 

cridar i com va resoldre els problemes que hi havia al poble i les enfrontes que 

tenien, li van aconseguir que fos mestre de teologia a la universitat de Lleida, 

on després va tornar a casa seva.  

El 1399, va passar una greu malaltia on va experimentar una transformació 

espiritual,  va deixar la cort per deixar de ser predicador. Va viatjar durant la 

resta de la seva vida a tots els països catalans, el regne de Castella, Galicia, el 

País Basc, el Llenguadoc, la Bretanya, Flandes, Suïssa, Llombardia i el 

Piemont. La seva predicació durava com unes 3 hores o més i la gent no 

s’avorria, ja que en fer-ho ho feia amb bastant fluïdesa. 



Sant Vicent Ferrer va transmetre molts sermons per tota a Europa per 

convèncer a la gent del valor que té l’església, per fer-ho feia servir recursos 

teatrals com onomatopeies i també advertia a la gent que si no eren bons 

cristians, anirien a l’infern. Sempre ho feia amb la llengua valenciana i aquesta 

llegua es considera important per al vocabulari de la religió. L’estructura 

d’aquests sermons era: 

 Es concreta amb una frase dita a la missa 

 Se saluda a la Mare de Déu a través de l’Ave Maria  

 Tenia una introducció de tres parts 

 Conte diàlegs, exemples, faules...  

Va morir el 5 d’abril de 1419 on es va conservar el braç esquerre a l’església de 

l’Assumpta de Caste l’Umberto a Itàlia i el braç  dret a l’església de sant Vicent 

Ferrer a Nova York. Quan va morir el papa Pio II el va elevar al altar en 1458 i  

van celebrar una festa en el seu honor el dia que va morir o el dilluns següent 

de pasqua. 

 

 TEXTOS: 

MARC TEÒRIC: 

Francesc Eiximenis i Vicent Ferrer van viure després de Ramon Llull. 

L’obra de Ramon Llull va ser escrita a final del segle XIII i a començament del 

XIV. En canvi, Francesc Eiximenis i Vicent Ferrer són separats per un segle, és 

a dir, les seves obres són de final del segle XIV i de començament del XV. 

Tots tres tracten temes religiosos i morals. Per tant, hi trobem una literatura 

moral, religiosa i didàctica. 

El desenvolupament de les ciutats, de la burgesia i de les universitats suposa 

cap a la meitat del segle XIII una ampliació del públic lector d’obres científiques, 

filosòfiques... Els laics es van interessar per temàtiques fins aleshores 

reservades al clergat. Tant l’obra de Llull, com la d’Eiximenis i la predicació de 

Vicent Ferrer se situen en aquesta etapa de divulgació de la cultura clerical. 



La literatura científica i filosòfica catalana va triomfar en la baixa edat mitjana. 

L’expansió militar i comercial a la Mediterrània, va fer que hi hagués una 

convivència entre molts cristians, però també musulmans i jueus. Això genera 

una literatura molt abundant, on es defensa principalment la fe. 

Cap al s. XIV, l’oposició entre l’imperi i el papat i entre la monarquia i la noblesa 

van desenvolupar una reflexió política a Catalunya. Francesc Eiximenis, amb la 

seva obra El Regiment de la Cosa Pública, fa una defensa dels pactes polítics. 

                              

Durant aquesta època, la mobilitat dels pensadors catalans i els científics a 

altres països va augmentar. 

Ramon Llull intentava a les seves obres fer una màxima divulgació de la seva 

fe. Va escriure en llatí, àrab i català. Utilitza un llenguatge simbòlic per deduir 

les veritats científiques i filosòfiques. 

                                

Obres més importants de Ramon Llull: 

- Romanç d’Evast e Blaquerna: escrita a la primera meitat de la dècada 

1280, exactament al 1283.  La protagonista és Blaquerna, que 

assumeix unes proves per la recerca de la perfecció espiritual. Va ser 

monjo, abat, bisbe, papa... on en cada etapa duu a terme els ideals 

d’organització i reforma defensats per Llull. 

- Llibre d’Amic e Amat: obra inclosa en Romanç d’Evast e Blaquerna. Està 

formada per 366 versicles, un per cada dia de l’any i tots estan dedicats 

a la contemplació de Déu. Hi ha lirisme en el llenguatge i una relació 

entre l’amic i l’amat (l’home i Déu). 

- Cant de Ramon: autobiografia en vers. Escrita a Mallorca a l’any 1300. 

Sol·licita al lector que s'uneixi a la causa de Llull envers Déu, on també 

confessa els seus rampells envers el misticisme, els seus neguits i les 

seves decepcions. 

- Lo Desconhort: va ser escrita a Roma l’any 1295. Té una temàtica 

autobiogràfica, debat en vers entre Llull i un ermità. Ramon està decebut 



ja que el papa i la seva cort no comprenen les seves propostes per la 

conversió dels infidels i de l’enaltiment de la fe. Llavors un ermità li fa 

una prova de consciència per veure si de veritat és una bona causa, 

després de parlar amb Llull aquest decideix unir-se amb ell i Ramon 

queda satisfet. 

- Llibre de contemplació en Déu: primer llibre, obra més extensa. Caràcter 

enciclopèdic, previ a la sistematització que suposa la redacció de l’Art. 

- Llibre de l’orde de cavalleria: breu tractat destinat a la formació d’un 

cavaller cristià.  

- Llibre del gentil e los tres savis: debat entre un savi cristià, un de 

musulmà i un de jueu davant d’un home que no professa cap religió, ja 

que no té coneixements sobre Déu. Fan una argumentació racional de 

les seves creences, i si el gentil no arriba a escollir cap opció, el lector 

dedueix que la raó fa que s’inclini pel cristianisme. 

- Llibre de Meravelles: escrita a finals de la dècada de 1280 (1287-1289) 

durant la seva estança a Paris. El protagonista és un pelegrí jove que el 

seu pare envia a viatjar pel món amb la intenció que aprengui. En aquest 

procés d’aprenentatge l’acompanyen una sèrie de personatges que li 

van descobrint totes les realitats del món, de la qual Fèlix queda 

meravellat a l’adonar-se de la distància que separa la conducta humana 

de l’ordre diví de la creació.  

Francesc Eiximenis, a l’igual que Ramon Llull, també va fer una divulgació dels 

principals fonaments de la religió cristiana i filosofia. Va dedicar-se a 

l'ensenyament, a la predicació i a efectuar gestions polítiques a Barcelona i 

València. Viatja per diverses ciutats d'Europa. La seva obra religiosa i 

moralista, era especialment llegida per la burgesia. En les seves obres fa servir 

molts exemples perquè sigui més entenedora la doctrina. El seu objectiu és 

l'educació religiosa, filosòfica i civil dels laics. 

                           Obres més importants de Francesc Eiximenis: 

- Lo Crestià: Ho va escriure quan estava al servei de Pere III el 

Cerimoniós. Està redactada entre l’any 1379 i el 1391. És una 

enciclopèdia que consta de tretze volums que contenen el fonament del 



cristianisme i la vida medieval. Té com a objectiu divulgar la fe cristiana i 

adoctrinar. Nosaltres només coneixem el Primer, Segon, el Terç i Dotzè 

volum. 

- Llibre dels àngels: escrita el 1392 a València. Dedicat a popularitzar el 

culte dels àngels. Aquesta és l'obra més divulgada, llegida, traduïda 

d’Eiximenis. Va tenir gran èxit als segles XV i XVI. 

- Llibre de les dones: no se sap concretament a quin any es va escriure, 

però hi ha tres propostes, una és que s’escriu el 1396 (Martí de 

Barcelona), una altra entre 1387 i 1392 (Curt Wittlin) i l’altra al 1398 

aproximadament. Està dedicat a Sanxa Ximenes d'Arenós, comtessa de 

Prades. Analitza els diferents estats de la vida femenina (donzella, 

casada, vídua, religiosa) des d’una òptica didàctica. és un manual per a 

l'educació de la dona cristiana. Intenta destacar-ne els vicis més 

característics mitjançant la sàtira per poder corregir-los. 

- Suma teològica: recents investigacions han demostrat que el 

monumental Llibre de Contemplació en Déu de Ramon Llull està 

concebut i estructurat igual que una “Suma Teològica”. 

Sant Vicent Ferrer va viure en una època de desgràcies, desordres i incerteses, 

guerres, temors i amenaces sobre una societat desconcertada. Això fa que la 

seva figura esdevingui molt important. Els seus textos són transmesos 

oralment. Va ser un gran sant europeu, que predicava la seva moral i visió del 

cristianisme, amb molts coneixements d’aquella societat cristiana de l’època. 

Molts diuen que només predicava en català, però hi ha proves que sabia 

idiomes com l’italià, aragonès, castellà, occità i francès. 

                                               

Sermons més importants de Vicent Ferrer: 

- Judici Final: el Judici Final ens posarà a cadascú de nosaltres on ens 

mereixem. Primer es fa la resurrecció de la carn, on tots els morts 

ressusciten amb totes les seves parts del cos descol·locades. Amb l’ajut 

d’un àngel són enviats a la Vall de Josafat, on es farà el judici. Quan ja 

estan tots reunits, comença el procés, que aquest és precedit per Crist 



acompanyat dels sants, apòstols i àngels. En el Judici Final, els bons 

van al cel i els pecadors a l’infern. 

- Conte sobre l’enveja: explica la negativitat de l’enveja mitjanant una 

història sobre dos homes i un rei. Un home era molt envejós i l’altre molt 

avariciós, els pares d’aquests havien ajudat al rei i aquest per 

recompensar-ho els concedeix un desig. El segon tindria el doble que el 

primer que decideix el que vol. Llavor, l’envejós, que és qui li toca el 

primer torn, desitja que li treguin un ull perquè l’altre es quedi cec. 

 


