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València, 1350
Casa de
Guillem Ferrer
i Constança
Miquel i Revert,
al carrer de la Mar

ho heu
sentit?

un sorolL de dins de
la meua panxa, com els
lLadrucs d’un gos. de
veres no ho sentiu?

què,
estimada
constança?

això és signe
de grandesa!

el nostre filL
està destinat a
fer grans coses!

i ja heu
decidit quin nom
tindrà el meu
germanet?

segur que
serà un gran
notari com
tu, guilLem.
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Vicent va passar la seua infància feliç,
fent allò que més li agradava.

23 de gener de 1350
A l’església de Sant Esteve de València

Estudiar,

vicent, jo et
batege en el nom
del pare, del filL i
de l’esperit sant...

anar a missa

i jugar a
fer sermons.

benvingut
a la
família,
vicent.

què mires?

el nostre filL
vicent ja comença
a ser un homenet.

és un xiquet
intel·ligent i bondadós.
tot el món l’estima.
som molt afortunats.

com pasSa
el temps!
sí.
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però comence a
sospitar que no està
molt interesSat a
continuar amb la
notaria familiar.

1367

ja ho tens
tot, vicent?

crec que
sí, mare.
no necesSitaré
moltes coses
EN EL convent,
en tot cas...

jo... sempre havia
desitjat que un dia
canviares d’idea. et
trobarem a faltar i...

mare,
ja ho hem
parlat.

el nostre senyor
m’ha cridat per a
fer la seua obra.
seria molt egoista
per la meua part
no fer-li cas.

heu sigut uns
pares meravelLosos, faré
que estigueu
orgulLosos del
vostre filL.

I així Vicent Ferrer va entrar
en el convent de Sant Doménec,
de l’Orde dels Predicadors.
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1368- 1378
Durant deu anys
va continuar la
seua formació.

A Barcelona va
completar els
estudis de lògica.

A Lleida va
estudiar filosofia
en la Universitat.

A Barcelona va
aprofundir en
els coneixements
de la Bíblia.

A Tolosa va
estudiar teologia.

Simultàniament va ser professor
de lògica, filosofia i ciències
i va escriure tractats filosòfics.

Vicent Ferrer va arribar a ser
mestre en teologia i predicador general de l’orde dominicà.
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1378- 1392
Vicent Ferrer va viure
a València l’inici del
Cisma.

cardenal de luna, clar que sí!
en què puc ajudar-vos?

frare vicent,
podria parlar una
estona amb vós?

pasSegem. els
convents tenen
ulLs i orelLes
per totes
bandes!

tinc una
proposta a
fer-vos.

he estat lLegint el
vostre tractat del
cisma modern, un
text molt admirable.
bé, no és tan
senzilL com això. en
els meus textos
he intentat...
moltes
gràcies.

no cal ser un geni per a
entendre que vós doneu
suport al papa d’avinyó,
climent vii, enfrontat
al de roma, urbà vi.

L’Església catòlica es va partir en dos bàndols,
amb un papa diferent cadascun: Urbà VI,
elegit a Roma, i Climent VII, resident a Avinyó,
que es disputen la legitimitat en una
cristiandat dividida.
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l’església
necesSita gent com
vós, persones
intel·ligents amb
gran poder de
convicCió.

i és per això que vos
demane que m’acompanyeu
en els meus viatges, com
a delegat del papa climent,
buscant la unitat de
l’església.

tenim molta
gent amb
qui parlar.

bé, jo...
supose
que sí.

Vicent Ferrer va viatjar amb Pere de Luna per les corts d’Aragó, Navarra i
Castella, buscant suport per a solucionar el Cisma.
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1385
Vicent Ferrer tornà
a València.

Allí fou rebut solemnement.

El franciscà Francesc Eximenis en
veure el gran seguici li va preguntar
irònicament per la vanitat:
pare vicent,
com va la bufa?
la bufa va i ve
però no es deté.

Va intervindre en la pacificació de dos bàndols enfrontats amb molta influència
en la ciutat, els Centelles i els Vilaragut.
si voleu rebre
el sant esperit,
tingueu concòrdia
els uns amb els altres,
deixant mals costums,
vicis i rencors...

Va simultaniejar la seua condició de mestre amb la predicació per terres valencianes,
aragoneses i catalanes.
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Entre la cort d’Aragó i la cúria d’Avinyó (1392-1398)

1392
Fou cridat a la
cort d’Aragó a
Barcelona pel
rei Joan I i
la reina Violant,
on fou confessor
de la reina i
assessor reial.
cal donar
suport a climent vii i
concloure el cisma!

1395
germà vicent,
heu rebut una
carta.

del meu
benvolgut
pere de luna!

no pot ser!
aniré a avinyó.

fa temps
que no sé res
d’elL.

A la mort de Climent (1394), Pere de Luna fou elegit papa, com a Benet XIII.
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1395-1398
Avinyó

amic vicent, per a ser cap
de l’església necesSite al
meu costat gent de
confiança i intel·ligent.
vós teniu eixes facultats.

què vos semblaria
traslLadar-vos ací
com a capelLà domèstic i confesSor
nostre?

m’afalaga, però no
crec que siga el
més indicat per a
la cort papal,
sincerament.

què vol dir això? no
serà que ara esteu
del costat del de
roma?

no estic en cap costat,
només vulL el milLor
per a la unitat de la
cristiandat!

de tota manera
compteu amb la
meua ajuda i
lLeialtat

això és el que
volia sentir.

t’oferisc el
bisbat de
lLeida o el
de valència.

per a eixa
tasca hi ha
persones més
adients...
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La visió d’Avinyó, 1398
A Vicent Ferrer,
que deia “guerra
ni per un papat”,
l’atac li va generar una crisi
anímica.

El rei de França, que no
reconeixia
el papa Benet,
busca la solució
fàcil al Cisma:
atacar i sotmetre
Avinyó.
com està?

vicent…

el dia del juí
final està prop...

heu de
recórRer tot
l’ocCident,
predicant
l’evangeli.
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pobret, potser sí
que no estava
preparat per als
maldecaps de
palau.

continua amb
molta febra. no
puc fer res més.
ara està en les
mans de déu

heu d’ajudar
a salvar les
ànimes de tots
els pecadors.

santedat!

vicent!

ferRer
s’ha alçat!

què
esteu
fent?

me n’he
d’anar...

ja esteu
bé, quina
alegria!

una instància
més alta que
vós ha requerit
el meu servici.

aneu en pau,
prediqueu com
a representant
directe de crist.
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I així, Vicent Ferrer va emprendre una peregrinació per tota Europa durant els següents
vint anys, fins a l’últim dia de la seua vida.

Vicent Ferrer acostumava
a arribar a les ciutats
acompanyat d’una multitud.
Els seus sermons
eren precedits
d’una processó de
penitents.

Alguns escrivents
prenien nota de
tot el que deia i
de com ho deia.

Tant li feia parlar davant
dels més il·lustres nobles que
envoltat d’humils llauradors.

Sempre predicava en valencià, amb
proximitat i claredat, utilitzant
comparacions i metàfores que
tothom entenia.

BONA
GENT...!

LA MISERICÒRDIA DE DÉU
ÉS MAJOR QUE ELS
NOSTRES PECATS.

DÉU TÉ MAJOR CURA
DE NOSALTRES QUE ELS
PARES I MARES DELS
SEUS FIlLS.
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BONA GENT! QUE EL NOSTRE
SENYOR ENS FAÇA LA GRÀCIA
DE SER DIGNES DE LA SEUA
GLÒRIA.

La seua fama creixia
de dia en dia.

Fins i tot havia de fer els sermons
protegit per una tanca de fusta.

Prompte van sorgir
llegendes i rumors
sobre els seus dots
celestials.

Aquells anys de fam, pestes,
malalties i guerres eren propicis
per a la predicació apocalíptica.
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has sentit
què va fer
a morelLa?

alLò
del xiquet
resSuscitat?

doncs el meu
cunyat coneix
a u que...

temeu a déu,
perquè s’acosta
l’hora del seu juí...

El tram final del Cisma
Concili de Perpinyà, 1408
germà vicent,
parleu-nos
amb franquesa.

estem en este
concili per a intentar
solucionar un cisma
entre germans que
des de fa trenta
anys ens té en
l’obscuritat i la divisió!

Concili de Pisa (1409-1410)

S’aprova la supremacia del
Concili sobre el papa, es
destituïxen els dos papes i
és elegit Alexandre V.
Però els anteriors no
renuncien...

la claretat vindrà si u
dels dos renuncia.

vos pregue,
benet, que feu el
primer pas.

de cap
manera!

ara tenim
més dividida
l’església.

hi ha
tres
papes!

15

Concili de Constança (1414-1418).
Es força l’abdicació dels
tres papes i és elegit Martí V.

Vicent Ferrer, encara que no va assistir als dos últims concilis, va acceptar les
seues conclusions, i va buscar suport per al nou papa.
La resistència
de Peníscola
Benet XIII va resistir fins a la seua
mort (1423). Després, dos cardenals
del seu seguici continuaren la
resistència...

Un valencià, Alfons de Borja, amb el
suport de les corones, aconseguí
acabar el reducte cismàtic el 1429.
16

Buscant rei per a la Corona d’Aragó (1409-1414)
...però el rei es
mor el 1410 sense
legitimar l’elegit.

El rei Martí l’Humà,
sense descendència
directa, crida Vicent
Ferrer perquè l’assessore en qüestions
successòries...
Els candidats que partixen
amb major suport són
Jaume d’Urgell i Ferran
d’Antequera.

Els partidaris de cada opció
s’enfronten fins a la guerra, fent
impossible reunir el Parlament
General per a elegir el nou rei.
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1412

La Concòrdia d’ Alcanyís

Davant la impossilitat
de seguir el procediment
habitual d’elecció,
s’establix la Concòrdia
d’Alcanyís: nomenar
nou compromissaris.

Pel Regne de València foren elegits Vicent Ferrer, el seu
germà Bonifaci i Gener Rabassa, substituït per Pere Beltran.

El Compromís de Casp
Vicent Ferrer va defendre els
drets successoris de Ferran
d’Antequera.
Eixe candidat va guanyar per
majoria: tres vots del
representants d’Aragó, dos
vots dels germans Ferrer i un
vot dels catalans.
I Vicent Ferrer va proclamar
l’elecció el 28 de juny.

...potentisSimo
principi et domino
ferdinando, infanti
castelLe...

Ferran I d’Aragó fou coronat a Saragossa el 5 de setembre del 1414.
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Els últims anys de Vicent Ferrer (1412-1419)
A València, va participar
en la fundació de l’Estudi General...

...i en la creació del Col·legi de Xiquets Orfes.

Va explicar el seu
vot a Casp per
pacificar la ciutat.

Però no convencé!

Decebut, va deixar
València.

per què vos espolseu les espardenyes,
mestre ferRer?

ingrata valència,
d’esta ciutat no me’n
vulL ENdur ni la pols!

I se’n va anar per a no
tornar-hi mai més.
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Vicent Ferrer va continuar la seua
missió evangelitzadora fins a
l´últim dels seus dies, anant
amunt i avall per tota Europa.

Vicent Ferrer va morir a
Vannes, a la Bretanya,
el 5 d’abril del 1419.

Tota Europa va
plorar la seua pèrdua.

El 1455 fou canonitzat
pel papa valencià Calixt III,
després d’uns anys d’estudi
de la seua vida i miracles.
L’any 1594 va ser nomenat
nou patró del Regne de València.

Sant Vicent Ferrer és un dels valencians més universals.
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