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EL GENERE DE LA <MORALITAT>> EN EL TEATRE

CATALA ANTIC`

1. Introduccio

Estudiar el genere de la <<moralitat ,, tardomedieval en relacio al tea-

tre catala antic presenta la dificultat d'haver-se d'enfrontar a un terra

gairebe del tot inexplorat , encara que es ben coneguda i divulgada la

importancia d'aquell teatre . En el context europeu - angles , frances,

provencal i alemany- dels segles xv i xvi, les moralitats tenen un pa-

per cultural destacat, ja que produeixen obres tan evolucionades com

l'Everyman, el Castel of perseverance o les peces del manuscrit de

Chantilly publicades per Gustave Cohen.' En la cultura catalana, en

canvi, encara cal respondre a la pregunta de si existiren realment les

moralitats o, per dir- ho d'una manera mes cenyida , de si l'al•legoria va

tenir un us important en 1'estructurac16 d'obres teatrals de caracter

predominantment didactic i adoctrinador, coetanies als darrers miste-

ris de procedencia medieval.

La resposta no es gens senzilla i, en tot cas , no conve que l'avan-

cem sense analitzar abans amb atencio els materials teatrals que ens

han pervingut i que poden justificar la nostra posicio final. En qualse-

vol cas, pero, no crec que tingui gaire sentit de proposar - la sense tenir

en compte els trets mes caracteristics de la resta del teatre de tradicio

:' El contingut d'aquest article va set utilitzat en la defensa d'una comunicaci6 sobre

el mateix terra a The Eighth International Colloquium . Societe Internationale pour /'e-

tude du Theatre Medieval , Toronto , 3 d'agost de 1995, presentada en col • laborac16 amb

Pere J. Santandreu Brunet.

1. Cf. A. C. CAWLEY ( ed.), Everyman and medieval miracle plays (London, J. M.

Dent, 1974); G. COHEN ( ed.), Mysteres et Moralites du Ms. 617 de Chantilly ( Paris,

1920).
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medieval catala, amb el qual, Sens dubte, s'han de relacionar les obres
susceptibles d'esser considerades moralitats. Per rant, cal que esque-
matitzem sumariament aquestes caracteristiques.

En els inicis, ja a partir del segle x, el drama liturgic va tenir un
conreu molt important als territoris de parla catalana i ho demostra el
fet que Donovan pogues defensar centres com Vic, Ripoll i Girona
com a punts impulsors de la seva expansio. Els territoris conquerits als
crabs en epoca mes tardana, segle xIII, com Valencia i Mallorca, tambe
es constituiren en diocesis favorables a les representacions dramati-
ques liturgiques o paraliturgiques.' Aquestes representacions es per-
Ilongaren fins a la reforma del ritual de 1568 i algunes superaren
aquesta data com ho prova que el cant de la sibil•la Eritrea, « Lo jorn del
judici», es canti encara avui en dia a molter esglesies de Mallorca la nit
de Nadal.

Tambe els misteris mes evolucionats, segurament nascuts al marge
de la liturgic estricta, ja en roman, son abundosament documentats a
partir del segle xlv, epoca en que es representaven en escenaris exte-
riors urbans. D'aquest segle es conserva un extens i valuos misteri de
1'Assumpcio de Madona Santa Maria, segurament identificable amb el
que sabem que es representava a la playa ptiblica de Tarragona el 1388,'
i fragments catalans d'una passio, conservada Integra en una versio
proven^al -Pussio Didot- que tambe podria esser 1'original que servi
per a les representacions a la playa del Mercat de Pollen^a, Mallorca, el
1355.' Els manuscrits del xv son, per contra, escassos, tot i que la do-
cumentacio demostra que les representacions continuaven amb molt
de vigor, cosa que tambe resta evident en les nombroses obres de ca-
racteristiques estrictament medievals conservades a traves de manus-
crits del segle xvl. En general, es tracta de misteris caracteritzats per la

2. Cf. Richard B. DoNOVnh^, C.S.B., The liturgical drama in medieval Spain (To-
ronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1958).

3. Vegeu, per exemple, Josep ROMEU I F1GUF.ttAS, .<El centre assumpcionista de tec-
nica medieval als Palsos catalans», dins Teatre catald antic (Barcelona, Institut del Tea-
tre de la Diputacio de Barcelona/Curial, vol. II, 1995), ps. 121-175.

4. Cf. Francesc MASSIF, La Dramatisation de la Passion daps les Pays de Langue Ca-
talane et le Dessin Scenique de la Cathedrale de Majorque, a «Fifteenth-Century Stu-
dies, Vol. 20 (Western Michigan University, 1993), p. 203.
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seva fidelitat a les fonts que usen - Legenda aurea , B[blia , etc.-, per la

escassetat d'escenes d'origen prof, , per la interdiccii o dels elements co-

mics profans 1 per la contencio en els episodis que en cultures proxi-

mes assoliren un gran desenvolupament , corn les escenes de dimonis o

les dels turments del teatre hagiografic . Els textos solen ser breus 1

amb poca 1ntervenci6 original de l'autor. Res comparable , per exem-

ple, al Mystere de la Passion, de Arnoul Greban, o al Mystere des Actes

des Apotres , dels germans Greban, que entre totes dues sumen gairebe

100.000 versos . En canvi, assoleixen una certa complexitat en els ele-

ments escenografics externs , amb utilitzacio de complicades tramoies

horitzontals i verticals que a] llarg del segle xvI tornen a adaptar-se a

l'interior dels temples.

En aquest escrit utilitzarem basicament el manuscrit 1139 de la Bi-

blioteca Nacional de Catalunya, o Manuscrit Llabres, segons el nom

del seu descobridor, Gabriel Llabres 1 Quintana (1858-1928), perfecta-

ment conegut i descrit.' Es tracta d'un conjunt de 49 peces , 44 de les

quals son en catala i 5 en castella , totes copiades entre el 1598 i el 1599

amb la intencio que fossin itils per a la representacio , i no amb la d'es-

tablir textos molt elaborats des del punt de vista literati . Per aixo son

obres esquematiques , formalment molt descurades , pero mninucioses

en la descripcio d'acotacions o didascalies que expliquen espais esce-

nics , escenografies o trues de tramoia . Les obres castellanes , que son

copia d'obres d'autors coneguts corn Bartolome Aparicio o Joan de

Timoneda, han estat estudiades per Shoemaker, que ha pogut compro-

var, de manera objectiva, el metode de treball del copista: poc respec-

tuos amb (' original, redueix el text si creu que aixo no perjudica la re-

presentacio i, en canvi , dona moltes explicacions per facilitar els

aspectes practics del muntatge.b

Practicament totes les obres catalanes que poden tenir algun punt

5. Cf. Gabriel LLABRE S, Repertorio de «Consuetas » representadas en las Iglesias de Ma-

llorca (siglos AT y .Vr*/), a «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», tercera epoca, V
(1901), ps. 920-927 ; G. DfAZ-PI.AJA, De literatura catalana. Estudis i interpretations
(Barcelona, 1956), ps. 17-31; Josep ROMEU I FIGUERAS, op. cit., ps. 46-77.

6. W. H. SHOEMAKER, The Llabres manuscript and its castilian plays, ,Hispanic Re-
view,, IV (1936), ps. 239-255.
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de contacte amb el genere de les moralitats es troben en aquest manus-

crit. Concretament hi ha set «consuetes » que contenen personatges

al•legorics dramaticament configurats - es a dir, amb accio i dialeg

propis- sobre les quals se centrara la nostra investigacio. Val a dir que

no son gaire si ho comparam amb les que Conte el conegut Codice de

Autos viejos, en castella, gairebe contemporani,' en el qual 1'al•legoria es

molt mes present . Malgrat aixo, la problematica del teatre en castella

es fora diferent a la del teatre en catala i no ens correspon ara de plan-

tejar-la, encara que al llarg del segle xvl totes dues dramaturgies pre-

senten ja punts de contacte que haurem de tenir en compte. Concreta-

ment , abans de comen^ar a analitzar els aspectes al•legorics de les

nostres obres , conve aclarir una questio metodologica previa. La nos-

tra intencio es de veure , en cada cas , si aquests aspectes s'inscriuen en

la tradicio de la moralitat i, per rant, del drama medieval, o si, per con-

tra, son producte de la influencia del teatre castella, que ja havia iniciat

el camf cap a 1'«auto sacramental» barroc, tom va demostrar Wardrop-

per." Amb aquest pressuposit podem comen^ar 1'estudi de les obres en

questio.

2. Dues peces nadalenques

EI teatre de Nadal es fora present al Manuscrit Llabres, pero no-
mes dues de les peces catalanes d'aquesta tematica contenen personat-
ges al•legorics: la Consueta de la nit de Nadal, numero 1 del manuscrit,
publicada pel mateix Llabres,`' i la Representatio per la Nit de Nadal, nu-
mero 37 del manuscrit ,'° encara inedita.

La primera es una obra fora complexa i desenvolupada que Conte

7. Cf. Teresa Fr:kxik VALLS, Jaime Ferruz en la tradition del teatro religioso, a Jaime

OLEZA (dir.), Teatro y prcicticas escenicas. I: El quinierrtos valenciano (Valencia, Institu-

cio Alfons el Magnanim , 1984), ps. 112-115.

8. Bruce W. WnRDRC>PPER, Introduction al teatro religioso del Siglo de Oro. Evolu-

tion del Auto Sacramental antes de Calderon (Salamanca, Anaya, 1967).

9. «Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana», XV (1914-1915 ), ps. 38-46.

10. Biblioteca National de Catalunva, ms. 1139, ff. 156r-161v.
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gairebe tots els motius importants del cicle. Esquematitzant el seu

contingut, trobam la seguent estructura.

1. Petita dimoniada: Llucifer, segurament acompanyat d'altres dia-

bles, convoca els pecats Original, Mortal i Venial, aixi com la Mort

perque estiguin alerta, ja que tem la vinguda del Redemptor."

2. Reminiscencia de la Processo dels Profetes: Adam, Abraham,

David, Sibil•la i Isaies fan les seves profecies, mentre que els pecats i la

Mort comenten l'aparicio de cada personatge. Part forca desenvolu-

pada i extensa.

3. Tema de la sibil•la Tiburtina i 1'emperador (llegenda de l'Ara

caeli), amb interferencies de la sibil•la Eritrea (cant de ,Lo jorn del ju-

dici»). Tambe forca evolucionat.

4. El Naixement: Anada de Josep i Maria a Betlem, despres de sen-

tir 1'edicte de 1'empadronament. Episodi molt breu.

5. Adoracio dell pastors: Anunciacio de ]'angel als pastors, Tomeu,

Guillem i Tonet; anada a Betlem i adoraci6.

Aquesta mateixa estructura ja indica que l'obra s'ha format a partir

de la integracio de materials de procedencia diversa, encara que tots

amb tradicio antiga. El resultat es un misteri de caracteristiques estric-

tament medievals. Practicament tot el segon bloc s'ha de cantar d'a-

cord amb la melodia d'himnes gregorians i a la resta alterna el cant i el

recitat; metricament predominen els quartets (7a7b7b7a), pero hi ha

Tmbe fragments en noves rimades, el metre mes comu de les peces ar-

caiques. Tambe la concepcio global de 1'espectacle es medieval, basat

en la dramaticitat externa i en la utilitzacio de tot el temple com a espai

escenic: els profetes, per exemple, entren a 1'esglesia des de diversos

indrets -segurament les diverses capelles laterals- i els pastors s'atu-

ren -en mig de la sglesia», corn diu una acotacio.'' Els personatges

11. En l'estat actual del manuscrit, aquesta escena ha desaparegut, ja que l'obra co-

menca amb el vets ,mostrant ton poder quant gran es,,, num. 89 en 1'edici6 de Llabres.

Es degue perdre un foli que encara va poder utilitzar Llabres, ja que en la numeracio an-

tiga, visible en aquest punt del codex, el primer es el 4, no el 3 com havia indicat 1'il.lus-

tre erudit en ]'article citat a la nota num. 5.

12. Tanabe Romeu esta d'acord en la caracteritzaci6 estrictament medieval d'a-

questa obra: vegeu Teatre catala antic, citat, II, ps. 145-146, nota 50.
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al•legorics no modifiquen aquest caracter: en el primer bloc, els tres

pecats i la Mort actuen com a servidors de Llucifer, paper que en al-
tres obres representen els diables menors; els seus parlaments son
breus i no es distingeixen del dels personatges de procedencia estric-
tament medieval, es a dir, no son mes moralitzants ni didactics.
Tambe el personatge d'Adam, en el segon bloc, to cert grau d'al•lego-
ria, ben interessant, ja que si be inicialment pot semblar que es
tracta nomes del personatge historic, despres ell mateix s'identifica

amb el Llinatge huma («Humanal linage som iou, diu textualment).13

En resum, l'obra mostra un estadi molt primitiu de moralitat: aquell
en que els personatges al•legorics s'introdueixen tfmidament en els
misteris medievals sense transformar-ne en absolut les caracteris-

tiques.

La Representatio per la nit de Nadal es mes influida pel teatre huma-

nistic del segle xvi i pot classificar-se entre les que Romeu considera

de transicio postmedieval." Es dividida en 4 passos, no hi ha referen-

cies a himnes gregorians i els parlaments dels personatges son molt
mes Ilargs, la qual cosa redueix drasticament la for4a dramatica ex-

terna. Repeteix els mateixos blocs tematics que l'obra anterior,

excepte el nutnero 3, aqui del tot absent. El primer i el segon son els

que mes ens interessen, ja que presenten tambe els tres pecats com a

personatges al•legorics, encara que desapareix ]a Mort i apareixen dos
nous diables, consellers de Llucifer. El paper dels pecats, ara, to una
funcio molt similar a la de l'obra anterior i fins i tot pot remetre a un
original comu, perque en aquests dos blocs hi ha moltes coincidencies

puntuals. Per tant, pel que a nosaltres ens interessa, podem dir que tot
i que l'obra s'allunya del model medieval, segurament per influencia

del teatre castella prelopista, aquesta influencia no afecta els personat-

ges al•legorics, identics en la seva concepcio als de la Consueta de la nit
de Nadal.

13. Wardropper ja va documentar al Codice de Autos views aquesta manera d'intro-
duir I'al•legoria en el que ell anomena pseudomoraliclades'>, es a dir, en les peces mes
identificades amb la tradicio medieval del manuscrit castella (cf op. cit., ps. 234-236).

14. Romeu s'hi refereix a Teatre catala antic, citat, II, ps. 145-146, nota 50.
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3. La Consueta del fill Prodich i la Consueta de ]a representatio

de la tentacio

Aquesta mena de personatges apareixen en algunes altres peces

que escenifiquen paraboles o episodis del Nou Testament. Les dues

que presentarn en aquest apartat poden considerar - se, en la nostra opi-

nio, tambe misteris de tradicio medieval, sense gaire modificacions que

afectin la seva estructura o concepcio dramatica.

Una es la Consueta del fill Prodich, numero 13 del manuscrit, pu-

blicada per Guillermina Cenoz i Ferran Huerta .a L'obra es molt fidel

al text dels evangelistes , pero to la particularitat d'introduir el perso-

natge de la Vanitat , encarregada de temptar el prodig quan es fora de la

casa del pare. Aquest personatge la diferencia de les altres peces sobre

el tema, citades per Cenoz i Huerta. "' No es un tret secundari , perque

la Vanitat , vestida com a senyora , to un cadafal propi, o un « 11och», i

protagonitza 1'escena de la temptacio del love, central en el terra. Els

editors creuen que, precisament a causa d'aquest personatge i de les

escasses referencies musicals, es pot considerar una obra relativament

moderna, a mig cami entre el mon medieval i el renaixentista. Per la

nostra Banda , ens sembla que els trets medievalitzants son els mes evi-

dents : metrica - novel rimades- , escenografia - un «lloch >' per a la

casa del pare i un altre per a la de la Vanitat -, fidelitat a les fonts i, fins

i tot, referencies musicals -al comencament se cita 1 ' -alma laudes".

Per tant , la consideram un misteri medieval que ha incorporat un per-

sonatge allegoric, sense que aixo tingui res a veure amb el Renaixe-

ment. Aquesta versio de la parabola degue tenir forca acceptacio per-

que, amb una minima evolucio, es la base d'una altra Comedia del Fill

Prodig , conservada en un manuscrit del segle xvu i ," inedita a hores

15. G. CENOZ I DEL AGUILA; F. HCERTA I VISAS, La ' Consueta del Fill Prodicb»,

peca num. 13 del ms . 1139 de la Biblioteca de Catalunya , a Estudis de Literatura Catalana

en Honor de Josep Romeu i Figueras, vol. I (Barcelona , Assoclac16 International de

Llengua i Literatura Catalanes/ Universitat Autonoma de Barcelona / Publicacions de

I'Abadia de Montserrat , 1986), ps. 259-288.

16. Ibid ., p. 266.
17. Dipositat avui a la Societat Arqueologica Lul•liana, de Palma (Mallorca), ms.

A. 168.
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d'ara. Es tracta d'una peca mes extensa que ha perdut alguns dels ele-
ments mes arcaics, corn la metrica -ara quintets heptasil•1abics- i la
musica, pero que reprodueix gairebe intacte el personatge de la Vanitat
i en general respon tambe a una estructura molt primitiva. Aquesta
versio demostra una vegada mes l'extraordinarta pervivencia del teatre
catala antic, ampliament demostrada per Josep Massot i Muntaner."

L'altra obra es la Consueta de la Representat16 de la Tentacio, nu-
mero 10 del manuscrit, ja publicada pel seu descobridor, Gabriel Lla-
bres.19 Conte tres nuclis tematics:

1. Bateig de Jesus al Jorda i miracles relacionats amb aquest
episodi.

2. Consell de diables per tal de lluitar contra Crist. El motiu mes
desenvolupat.

3. Temptacio al desert.
Els personatges al•legorics apareixen a l'apartat 2 -una autentica

diableria forca mes desenvolupada respecte a les que verm en les pe-
ces nadalenques- i es mantenen en el 3. Concretament es confonen
diables i al•legories: Llucifer-Superbia, Alberich-Ira, Matmona-Avari-
cia, Almedeu-Luxuria, Starot-Peresa i Belfagot-Gola. Aquesta identi-
ficacio era perfectament coneguda en l'Edat Mitjana i surt, per exem-
pie, a diversos passatges de sant Vicent Ferrer, del segle xiv.'°

Teatralment tambe es troba molt desenvolupada en obres provencals i
franceses, corn Lo Jutgamen General (s. xv) o alguns dels Mysteres al-
pins, citats per Moshe Lazar en 1'edici6 de la primera d'aquestes
obres.21 En la nostra peca es interessant de veure corn els diables son
progressivament substituits per les allegories. Al comencament sem-
pre apareix el nom del diable, que de vegades es seguit pel del <<vici»

que representa (per exemple: «Alberic, capita de la ira»), al final, en

18. CJ. Josep MASSOT I MUNTANER, Notes sobre la supervivencia del teatre catala an-

tic, a -Est udis Romanics', XI (1962 [1967]), ps. 49-99.

19. Cf. «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,,, 3a. epoca, XIII (1905), ps.
127-134.

20. Per exemple, un reproduit per Josep ROME.U, Teatre catala antic, op. cit., p. 144,
nota 49; un altre citat per Moshe LAZAR, Le Jugement dernier (Lo Jutgamen General).
Drame provencal du xv^ siecle (Paris, Editions Klincksieck, 1971), p. 19.

21. Moshe LAZAR, op. cit., ps. 20-21.
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canvi, nomes apareix el nom del pecat o vici. De la mateixa manera,

alguns d'aquests personatges devien esser caracteritzats com a diables

i d'altres com a allegories: almenys Almedeu-Luxuria va vestit <<com

una galant donzella,, i en un parlament de Belfagot-gola s'utilitza el

femeni (<<enemiga so mortal / de la noble )oventut» ), cosa que indica

que l'espectador tambe to davant un actor vestit de dona. Pero tam-

poc amb aquests personatges no s'entorpeix la tecnica estrictament

medieval del misteri: escenaris multiples -dos cadafals i utilitzacio

del sol del temple com espai escenic-, molts de fragments cantats

amb ritme gregoria, me'trica que alterna les noves rimades i els quar-

tets, etc. Coin a fet excepcional, el manuscrit indica que aquesta ver-

sio de l'obra havia estat confegida per fra Cardils («ara novament feta

per lo reverend para fra Cardils, mestre en theologia»): es tracta

d'Antoni Cardils, un francisca del Convent de Jesus de la ciutat de

Mallorca que tenim documentat entre el 1539 i el 1575" i que

tambe va poder participar en la fixacio d'altres consuetes del manus-

crit, encara que aixo es dificil de demostrar. En el cas que ara ens

ocupa, la seva actuacio no condueix la pecca per camins innovadors,

sing que s'ajusta als motlles tradicionals i e's aixo que ens interessa

remarcar.

4. La Representacio de la Mort

En canvi, una obra molt curiosa i dificil de catalogar es la Represen-

tacio de la Mort, editada i extensament estudiada per Josep Romeu,''

22. El 1539 comprava diversos Ilibres i material d'escriptori a Tomas Squer (cf. Ga-

briel L[.ouI<ART, Tomas Squer, un librero nizardo en la Mallorca de Carlos V, , Gesam-

melte Aulfsatze zur Kulturgeschichte Spaniens.> (Munster , Societas Goerres, 1988);

Jocelyn N. HILLGARTH, Readers and books in Majorca (1229-1550) ( Paris, Editions du

CNRS, 1991)) i el 1553 , 1564 i 1575 predicava el Serino de la Conquesta a la catedral de

Palma (cf. Antoni QUINTANA., Rosa CALAFAT, La pervivencia del rei En jaume (Palma,

Edicions Documenta , 1992), ps. 185-186).

23. Jose RoMI:u FIGUF RAS, La ,Representaci6 de la Mort , obra dramatica del siglo

At t, y la Danza tie la Muerte , a <.Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barce-

lona.', XXVII (1957-1958), ps. 181-225.
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atribuida durant un temps a Francesc d'Oleza," pero ara altre cop con-
siderada an6nima.25

Es basa en l'esquema de les danses de la mort tardomedievals se-
gons el qual la mort es presenta a diversos personatges generics -el
love, el mal ric , el pobre, el jugador, la dama, el fadrinet, el bandoler, el
veil, el fosser, el rei, el frare i el papa -, amb els quals estableix un tens
dialeg abans d'emportar - los-se ' n. Evidentment 1'al•legoria de la ,mort
corporal >> ocupa un floc molt destacat en la representacio . No era un
personatge insolit en el teatre catala primitiu i ja Them vist present en
una de les peces nadalenques citades en aquest estudi . Tambe el tro-
bam a una peca veterotestamentaria relacionada amb el Corpus de Va-
lencia, el Misteri d'Adam i Eva, en el qual abraca Adam, sense, pero,
que en aquest cas tingui dialeg propi .21 Pel que fa a la resta de personat
ges, tambe son proxims a 1'al•legoria pel seu caracter poc individualit-
zat. Amb tot , la Representacio es dificil d'aparellar amb altres obres tea-
trals del periode , ja que es a mig cami entre el teatre religios,
moralitzant , i el teatre profa. Com a mostra de teatre religios to forca
punts de contacte amb les moralitats , evidentment . Romeu ja va indi-
car que el seu tema es practicament el mateix que el del Castel ofperse-
verance - el <<curso de la vida del Humanus Genus, desde su nacinuento
hasta el juicio » - o del Everyman -<la Muerte visitando a la humani-
dad, Para llevarse a cada uno de los hombres ,, -.'' Tanmateix , es molt
arriscat considerar - la estrictament una moralitat i seria mes correcte
veure-la simplement com una dansa de la mort dramaticament molt re-
elaborada per un autor que, tot i emprar materials preexistents , fa obra
personal.

Respon a una tecnica teatral postmedieval : cada episodi to una uni-

24. Cf. Josep RONIeu FICUERAs, Francesc d'Olesa, autor dramatic: una hipntesi ver-
semblant, a «Randa», num. 9 (1979), ps. 127-137; Josep MASSOT I MUNTANER, Notes so-
bre el text i I'autor de la Representacio de la Mort, a Serta Philologica F. Ldzaro Carreter
(Madrid, Editorial Catedra, 1983), ps. 347-353.

25. Albert ROSSICH, Francesc d'Olesa i la «Nova Art de trobarz, a Miscel•lania Joan
Fuster, III (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1991), ps. 267-297.

26. Cf. Teatre biblic. Antic Testament, a cura de Ferran HUERTA VI,'-,'AS (Barcelona,
Editorial Barcino, 1976), p. 116.

27. Josep ROAIEU, obra citada en la nota 23, p. 190.
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tat molt marcada i 1'escenificacio no exigeix gaire espectacularitat ex-

terna. Alhora , els parlarnents sovint s ' allarguen i els quintets heptasil-

1abics de la metrica son prow regulars . No cal, pero, cercar-li models entre

els incipients « autos» castellans , perque Josep Romeu ja va enumerar amb

precisio les fonts en que s'inspira: sobretot la Dansa de la Mort, versio ca-

talana de la Dansemacabre francesa ; el poema tradicional La mort i la don-

zella, i la narracio coneguda amb el titol de Llibre del romiatge del venturos

pelegri, que al final Conte tambe unes «Cobles de la mort».

5. La Consueta del juv i el Misteri dels Set Sagraments

Sens dubte, les dues obres que mes s'apropen al model europeu de

moralitats son la Consueta del ju} ', numero 11 del manuscrit, ja editada

per Llabres'' i reeditada per Silvia Rovira i Pep Vila,"' i el Misteri dels

Set Sagrarnents, conservat en dues versions diferents , pero tambe recu-

perat recentment."

En relacio a la primera , hem de tenir en compte que el terra del ju-

dici final, i el que li es parallel sobre la separacio de les verges boges i

les verges virtuoses , to una llarga tradicio en el teatre medieval euro-

peu, des del Sponsus (s. xtI) al Jour de Jugement (s. xN), Lo jutgament

General (s. xv) o el Jutge^nent de Dieu (s. xvI), per char nomes obres

franceses o occitanes estudiades per Moshe Lazar. Les dues darreres

contenen personatges al•legorics i son obres a mig cami entre els mis-

teris i les moralitats propiament dues." Tambe ho es la Consueta del

juy, tot i que es molt mes curta i, per tant, menys desenvolupada. En

aquest text, els condemnats son set «vicis»: Superbia , Enveja, Gola,

lra, Avaricia, Peresa i Luxuria. No es tracta, Corr a la Consueta de la re-

28. Cf. «Boletin do la Socicdad Arqueologica Luliana», VI (]902), ps. 456-466.
29. Silvia ROVIRA, Pep VILA, Consueta del juy (Manuscrit 1139 de la Biblioteca de

Catalunya). Transcripcio, notes i estudi, a «Llengua & Literatura», num. 5 (1992-1993),

ps. 103-145.

30. Joan MAS I VIVES, El Misteri dels Set Sagraments: una ^fantasia » teatral de la pri-
mes meitat del segle xvl, «Bolleti de la Societat Arqueologica Lul•liana», num. 49

(1993), ps. 273-306.
31. Moshc L:4ZAx, obra citada a la nota 20, ps. 36-45.
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presentatio de la Tentacio, que ja hem presentat, de diables assimilate a
vicis, sine que els diables son aquf uns altres personatges autonoms i els
vicis nomes entitats abstractes, es a dir, pures allegories. Si ho compa-
ram amb les obres citades, es curios de veure que alJourdeJugement, els
condemnats son grups d'individus caracteritzats conjuntament: luxu-
riosos, mandrosos, etc.; de manera semblant, a Lo Jutgament General
cada diable s'especialitza en el turment d'un vici: orgull, ira, etc.; final-
ment, alJutgement de Dieu trobarn un autentic debat entre els set vicis o
pecats capitals i les set virtuts, sense cap mes suport, com ha d'esser en
una autentica moralitat. L'obra catalana se situa prop d'aquest darrer es-
tadi, ja que els vicis hi tenen un paper molt destacat, encara que les vir-
tuts nomes son insinuades mitjancant els tres ,salvats, i mantenen un
debat molt rudimentari amb els vicis quan Deu fa arribar al men els se-
nyals del judici. Encara es mantenen els personatges historics i els parla-
ments didactics no entrebanquen l'accio dramatica, pero, lens dubte,
s'ha avancat molt cap a la moralitat. Aixo ha estat possible conservant la
tecnica del teatre medieval que no s'ha deixat influir gaire pel men re-
naixentista. Representada en el temple, prop de la capella central, amb
dos cadafals que produeixen dues altures -paradfs i men- i encara amb
trampes per figurar les boques de l'infern. En els moments inicials s'ha
de simular una gran foscor seguida de la destruccio del men i durant
tota l'obra l'espectacularitat externa, que culmina quan els diables s'em-
porten els condemnats travessant tota l'esglesia, hi es essencial. Tambe
la musica sacra serveix per cantar una part molt considerable del text.

Encara avancam mes cap a la moralitat en el Misteri dels Set Sagra-
ments, de nomes 406 versos en la seva versio mes llarga, en el qual els
personatges al•legerics -els set sagraments, la Llei de Gracia i l'Huma-
nal Llinatge- porten tot el pes de l'obra, practicament reduida als mo-
nolegs de presentacio i de justificacio, rudimentariament teologica, de
cada un dels sagraments. En una de les versions, apareixen alguns perso-
natges histories -Jesus, Longf, Marta i Magdalena- pet-6 nomes son
importants en la petita escena introductoria de la crucifixio, encara que
l'escena del Calvari, potser amb la substitucio de ]'actor per una imatge,
presideix tota l'obra que fins i tot acaba amb una adoracio col•lectiva.

L'accio externa practicament desapareix, perque el que es impor-
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tant aquf son els parlaments dels sagraments, caracteritzats mitjancant

els simbols que els representen. Malgrat aixo, molts dels trets d'aquest

misteri procedeixen del drama medieval, sobretot la metrica -integra-

ment en noves rimades- i la musica -gairebe tota cantada at so dels

himnes religiosos-. En canvi, es diferencia molt de les peces que trac-

ten aquesta mateixa tematica en el teatre castella immediatament ante-

rior a Lope, com el Auto de la Fuente de los Siete Sacramentos, de Joan

Timoneda, o la Farsa del Sacramento de la Fuente de San Juan, que va

servir de punt de partida a la de Timoneda." En aquests casos s'ha per-

dut el contacte amb el misteri medieval perque tot se centra en 1'exal-

taci6 de 1'Eucaristia i perque 1'al•legoria, encara que poc desenvolu-

pada, ja to un tractament molt proxim at que caracteritza 1'« auto

sacramental.

En el mateix sentit, es interessant de comprovar que les dues uni-

ques representacions efectives de l'obra que tenim documentades

-mare de 1561 a Arta i Divendres Sant de 1564 a Pollenca-" s'em-

marquen en el conjunt d'activitats pastorals de la Setmana Santa. Ws

concretament, son promogudes pel quaresmer, sacerdot encarregat

dels sermons durant el periode de la quaresma, que i1•lustrava la seva

predicacio amb la versio mes reduida del misteri, possiblement sense

cant. En els seus origens es molt probable que l'obra es relacionas amb

les representacions de la Passio, pero aquesta adaptacio posterior mos-

tra la versatilitat d'aquest tipus de teatre.

6. Conclusions

Aquestes son totes les obres del teatre catala antic que, pel que sa-

bem, contenen personatges o temes al•legorics. Si ara recuperam la

pregunta que ens feiem at comencament d'aquest treball sobre si exis-

32. Cf. Eduardo GONZALEZ PEI) RO ,,O,Autos sacramentalesc1csdeso origen Basta fines

del siglo .vs a (Madrid, B.A.E. 58, 1865 ), ps. 95-103.

33. Cf. Joan MAS I VIVES, op. cit., p . 280; Gabriel LLOMPART, Les representacions de

teatre religios mallorqui en temps del bisbe Diego de Arnedo, a «Randa», num. 10 ( 1980),

p. 105.
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tiren moralitats en catala, hem de respondre de manera afirmativa, en-

cara que cal que matisem aquesta resposta. Nomes el Misteri dels Set

Sagraments es pot considerar una moralitat en el sentit propi de la pa-

raula, tot i que altres obres s'aproximen a aquest model. De fet el que

crec que hem pogut documentar clarament es que els personatges

al•legorics s'introduiren progressivament en els misteris tradicionals, o

en altres esquemes dramatics o pseudodramatics preexistents, com la

Dansa de la Mort; en canvi, en cap cas no hem documentat que formas-

sin obres del tot independents d'aquests misteris. Aixo vol dir que els

misteris i les moralitats tendiren a confondre's, si mes no al segle xvi.

En les obres que hem presentat, el que canvia es el grau de contamina-

cio, diguem-ho aixi, respecte als personatges o temes al•legorics. Es a

dir, van des d'una presencia minima d'al•legoria a una presencia ma-

xima. Els punts extrems d'aquesta oscil•lacio donen el misteri o la mo-

ralitat. La major part de les peces que hem estudiat aqui, pero, partici-

pen de tots dos conceptes, encara que s'aproximen mes a un o a 1'altre

extrem, segons de quina obra es tracti.

Son, pero, obres fidels a les caracteristiques de la resta del teatre

catala de tradicio medieval, ja que hi trobam la mateixa contencio i el

mateix desplegament literari, mes aviat escas. En canvi, hi continua

present la representacio a !'interior del temple, que es converteix inte-

grament en espai escenic, i la utilitzacio d'escenaris horitzontals multi-

ples, amb diverses alcades. Tambe la musica religiosa hi to un paper fo-

namental i aixo sovint es pot relacionar amb l'arcaisme de la metrica.

Per contra, no s'hi detecta la influencia de models teatrals mes evolu-

cionats, com els que en el teatre castella havien de produir 1'«auto sa-

cramental, tan important durant el Barroc.

JOAN MAS i VIVES
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