
ELS TEXTOS DRAMATICS SOBRE EL

DAVALLAMENT DE LA CREU A CATALUNYA,

I EL FRAGMENT INEDIT D'ULLDECONA

La descoberta recent, a Ulldecona, d'un text dramatic fragmentari

relatiu al Davallament de la Creu suggeri l'objecte inicial del present

estudi. Tanmateix , atesa la manca d'estudis fonamentals sobre el terra

a les nostres lletres, enm sembla convenient de completar el pla primitiu

amb un treball on fos fet 1'inventari , 1'analisi i les mfitues relacions de

les peces esceniques basades en 1'esmentat motiu, escrites a Catalunya del

segle xiii al xviii i conservades en l'actualitat , i on s'indiques , al mateix

temps, la vinculaci6 d'aquests textos amb la vasta producci6 de les Pas-

sions dramatiques catalanes.

I

LES PASSIONS DRAMATIQUES CATALANES

En el teatrc, el terra del Davallament de la Creu es relaciona amb

el mos general de la Passi6, vist que pot esser un dels grans episodis

dramatitzats per ella. Hi ha Passions esceniques quc no 1'inclouen i d'altres

que si. En aquest darrer cas, la Passi6 adopta un text de personalitat

independent, amb vida propia i creat al marge d'ella. I es que, en defi-

nitiva, els textos escenics del Davallament de la Creu son obres autonolnes

i que tenien llur representacio dramatica particular , pero que a vegades

els encarregats del muntatge associaven amb la representacio de la Passio,

corn a tercer dels tres grans episodis de que aquesta consta.

A causa de la relaci6 dels Davallaments amb les Passions dramatiques,

i perquc m'hi haure de referir sovint en el transcurs d'aquest estudi, os

convenient de resumir aqui els resultats d'un estudi meu sobre el nombre

i les caracteristiques dels misteris passionistics coneguts a les nostres lletres

des dels origens del genere fins al segle xviii . L'esmentat estudi, redactat
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I. ROMEU I FIGUERAS

el 1955,' posa on relleu 1'existencia de vuit Passions dramatiques catalanes
conservades ; nombre avui potser superat, ja quo existeix, segons senibla,
algun altre espccimen descobert darreranrent, pero que no lie pogut veure.
A causa del nombre de textos conservats i de llur varietat, la producci6
catalana sobre el drama del Golgota es, dories, senrillament excepcional
i de les rues extenses d'Europa, si no la mes extensa.

Heus aci la relaci6 de les vuit Passions indicades.

Priniera. - TC els sous origens a la segona meitat del segle XIII. $n
posseim dos manuscrits fragmentaris, el mes reculat dels quals es dels
volts del 1330. N'ha estat conservada una traducci6 gascona i llengua-
dociana, practicanrent sencera, coneguda per Passi6 Didot, del 1345.2
Amb altres dues del mateix temps, es, de les vulgars, la mes antiga d'Iiu-
ropa. A judicar per la traducci6, comencava pal miracle del guariment del
coo de naixensa, i acabava amb diversos episodis de la Resurrecci6. El con-
junt constitueix una obra unitiva, formada per una successi6 d'escenes tra-
vades i depenent les ones de les altres. La representaci6 devia Csser feta
tota seguida, amb els naturals descansos obligats per la llargaria de la pega.
No hi figura el Davallament de la Cron, pero s1 l'escena, que retrobarenl
despres on tots els textos d'aquest terra, segons la qual Josep d'Arimatea
demana a Pilat permis per a despenjar i enterrar el cos de Crist, i aquell
ho autoritza, a condici6 de tenir 1'evidencia de la mort de Jesucrist, que
obtC cridant el Centuri6 i escoltant les seves paraules ; amb elles el Cen-
turi6 confirma, amb pots versos, la mort del Crucificat i confessa creure
en la santedat d'Ell.

Scgona. - Correspon a ]a Passio de Cervera, del 1534, escrita per
mossen Baltasar Sansa i mossen Pere Pons, que tingueren present alguna
Passi6 anterior. D'acord amb una t^cnica dramatica arcaica, que segura-
ment coexistia amb la ben oposada do la primera Passi6, la narraci6 escCnica
de la de Cervera no Cs unitdria ni travada, sin6 dividida on diversos epi-
sodic mes o menys breus i estretament relacionats pal tema i per la cro-

i. La ldgcnde de Judas Iscarioth daps Ic thddire Catalan ct provencal: Fssai de
classification des Passions dramatiques catalanes , KActes et memoires du rer Congres
international de langue et ]itterature du Midi de la Francen (Avinv6 1057), 68-ro6.
N'he fet on extracte a la introduccib del ilibre d'A. SAISANAS, La Passi6 d'Iisparre-
gucra (Barcelona 1957), r2-18.

2. A La ldgcnde de Judas, 69-76, addueixo els arguments i el testinioniatge
d'erudits que proven la provinenca catalana del model de la Passio Didot. Afegim-
hi l'opinin favorable del mala,guanyat ISTVAN FRANK, Fragment dc Passion Catalan
conserve a la cathddrale de Barcelona , - Miscel£nea filolbgica dedicada a Monseiior
A. Grieran, I (Barcelona 1955), 256, n. 28, on din : nSur 1'origine catalane de la
"Passion Didot", qui est certaine...s
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ELS TEXTOS SOBRE EL DAVALLAIb1ENT DE LA CREU 3

vologia dels fets que hom representa . Els alludits episodis es caracteritzen

per llur condici6 de petites peces dramatiques, que, representades els dies

i a les ocasions propis dels esdeveniments que desenrotllen , se sumen for-

mant una Passib ciclica . Les esmentades peces o quasi misteris que integren

la Passib cerverina s6n : Lo convit de Latzer, representat el Dilluns Sant;

el Consilium contra Christum, per al Dimecres ; la Cena i captura de Cris.t,

per al Dijous , i que amb el que segueix i el precedent constituirien la Pas-

sib propiament dita ; la Passib i mort de Jesus, per al Divendres al mati ;

la Representaci6 del devallar del infern , per al « Divendres apr6s dinar) ;

Lo plant de Magdalena, per al ((despr6s dinar del Disapte Sant )), i el Dava-

llament de la Creu.

Tercera, quarta, cinquena i sisena . - S6n quatre Passions mallorquines

contingudes al manuscrit 1139 de la Biblioteca de Catalunya , datat el 1598

i el 1599. Cadascuna 6s constituida per dos misteris que es completen : el

primer, relatiu als episodis del Dijous Sant i representat aquest dia, i el

segon, referent als del Divendres i representat durant aquesta diada. La

tercera de les Passions mallorquines , segons l'ordre d'aparici6 al manuscrit,

6s la m6s extensa, dins la reducci6 caracteristica d'aquestes consuetes o

misteris , i la m6s propera a la setena Passib, la primera forma de la qual

ens 6s coneguda a trav6s d'un manuscrit del segle xvii, com veurem. De

les tres restants , la primera 6s molt breu , i probablement es tracta d'una

reducci6 d'un text forca m6s antic ; la segona 6s m6s culta que l'anterior,

i la quarta, que ho 6s m6s encara, 6s obra personal, peril no reeixida, d'un

andnim. El codex cont6, a m6s, diversos altres misteris que escenifiquen

episodis relacionats amb la Passib de Jests i que devien Esser representats

abans o despr6s, segons el tema, de les quatre Passions indicades. Entre

els esmentats misteris cal citar dos Davallaments de la Creu en catala,

tin de castella i un intent de traduccib, tot seguit abandonat, d'aqucst

darrer, dels quals ens ocuparem degudament m6s avail.

Setena. - L'analisi de la setena Passib dramatica exigeix un estudi

m6s detallat que les altres, per ra6 de la seva complexitat.

Per a la seva estructuraci6 hom ha aprofitat textos m6s antics, amb

els quals emparenta la tercera Passib mallorquina, ha ampliat passatges i

parlaments i, sobretot, ha tendit a agrupar en un de sol diversos misteris

m6s o menys autonoms i representats en ocasions distintes, com a la Pas-

sib de Cervera i a les consuetes mallorquines. L'esmentat agrupament 6s

constant, pel que fa als misteris de la Passib propiament dita, en el sentit

que aquests seran practicament els mateixos sempre, tret de variants i

arranjaments no essencials . Quant al Davallament, que va a continuaci6
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4 1. ROMLU I FIGUER.1 .s

dels indicats, el text, amb variants 1 arranjanients, acostuma d'esser tainb6
sempre el mateix, llevat d'alguna excepcio. En molts textos aquests tres
misteris constitueixen els tres actes de la Passio drauiatica. El primer
abraca, on general, des de la tramesa dels deixebles a Jerusalem fins a la
sentcncia de Pilat ; el segon, des del plany de la Verge i el via crucis fins
despres de la crucifixio ; i el tercer es el Davallament, seguit de l'enter-
rament de Crist. Davant aquests misteris o actes constitutius hom pot
trobar un o diversos prologs o loss, els misteris de la conversio do la Sa-
maritana i de la Magdalena, 1'entrada de Crist a Jerusalem i el comiat de
Jesus i la Verge. Cal advertir que, a diferencia dels tres misteris essencials,
el pre leg o prolegs i els altres misteris darrerament indicats no responen
sempre al mateix text, sinb a diversos. D'altra banda, despres del Dava-
]lament algunes versions afegeixen el misteri de la Resurreccio.

La setena Passio ens ha estat conservada per diversos manuscrits i
edicions, els tins i les altres presentant els inateixos episodis essencials,
tot i que alguns enclouen passatges, generalment brews, que manquen en
is altres, i que d'altres tracten els passatges fonamentals mes o menys

]largament i ofereixen variants, reduccions o addicions, altrament se-
cundarics.

El manuscrit mes reculat que concixem do la setena Passio es el con-
servat a ]a I3iblioteca Nacional de Madrid, ms. 16295,' quo senibla redactat
per dos copistes de initjan segle xvii. Tanmateix, la versio que conte no
es pas la mes antiga, ans constitucix una reduccio d'una do ins priinitiva,
Dies iimplia i ins lliurc, que subsisteix on manuscrits copiats als segles xviii
i xIx i que es la base de l'impres de la Passio de Manresa, representada

Cl 1774 i el 1798. La versio reduida, doncs, conte unicament els tres actes
esmentats, es mes cenyida quo les versions manuscrites mes arcaiques de
la setena Passio, i suprimeix els passatges apdcrifs continguts on aquelles,
amb una intencio deliberadament censuradora, sons dubte motivada per
les orientacions eclesiastiques provinents del concili tridenti. La versi(
ccnsurada es seguida per alguns manuscrits posteriors i, com veureni ara
mateix, influcix on cls impresos dels segles xviii i xix.

Els indicats impresos es poden distribuir on tres gulps. h'l primer cs
format per un nomhre mes aviat reduit d'impressions fetes a partir del 1753.
El grup reproducix una Passio representada a Vic el 1752 (Llastirnosa tra-
gc dia...). El text, mes cenyit, i la forma metrica son diferents de les altres

3. IIa estat publicat per E. JULIA MARTINN,Z, Poetas dramdticos valencianos, II
(Madrid 1029), apendix, pigs. 655-694. Julia Martinez no indica la procedencia del
manuscrit quan l'al-ludeix, al vol. I, pig. cxxxuii. El crew escrit cen los lfmites de
Cataluna, a] norte de ]a provincia de Castell6na. De fet, no hi ha cap ran, lingiiistica
o d'altra classe, per a suposar-lo d'aquelles comarques, ja que el text indubtablement
Es redactat en catala oriental.
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ELS TEXTOS SOBRE El. DAVALLA1fEVT DE LA CREU 5

Passions. L'estil es savi, amanerat, al gust de 1'epoca, i poc precis. Rs obra

nova, tot i que la versi6 reduida de la setena Passi6 en bona part li ha servit

de canemas, i la podem considerar corn la vuitena Passi6 catalana.

El segon grup cont6 la Passi6 representada el 1773, tamb6 a Vic. La

primers edici6 es probableunent d'aquest mateix any (Trdgichs y dolorosos

passos...). El text, en bona part, es el de la versi6 censurada, peril cont6

nombrosos manlleus de la vuitena (Vic 1752). La Passi6 del 1773 constitueix,

doncs, un arranjament, no pas una obra nova. Les primeres edicions van

sense nom d'autor; peril poc temps despr6s del 1773, les noves edicions,

encapSalades amb un titol llargufssim, que abreugem per Representacid de

la sagrada Passi6, atribueixen el text a fra Antoni de Sant Jeroni, trinitari

descalc de Barcelona. Des d'aleshores aquesta versi6 conegue un extraordi-

nari exit editorial i fou estampada molts cops a Vic, a Barcelona i a Lleida,

durant cls segles xvrir i xix. En realitat, les edicions atribuides a fra An-

toni no fan sin6 reproduir el text del 1773, pero cada vegada amb menys

manlleus a la vuitena Passi6, i aixd, en profit d'un retorn evident a la

setena Passi6, tant pel que fa a la versi6 censurada, com a la tradicional

d'alguns manuscrits i a la de Manresa. Fra Antoni de Sant Jeroni, doncs,

no 6s dautor de la Passi6 que horn li atribueix, sin6 un arranjador. Al seu

turn, l'arranjament del trinitari ha servit de base a diversos d'altres, fets

durant els segles xix i xx, i ha constituit fins fa relativament poc temps el

text de la rnajoria de representacions conservades per tradici6.

Finalment , el tercer grup cont6 la Passi6 representada a Manresa els

anys 1774 i 1798. Fou llargament editada a 1'esmentada ciutat i a Barce-

lona (La gran tragedia de la Passid...). El text 6s intermedi entre la versi6

censurada i la versi6 arcaica, m6s Iliure , aquesta, i no recollida per la im-

premta. La versi6 manresana resulta Esser, de les impreses, la mes fidel

a la setena Passi6, malgrat les petites i discretes ampliacions que hi notem.

Aquesta fidelitat sembla que no passa desapercebuda als impressors, els

quals a la portada subratllen que Ilur versi6 6s ala Tunica que se ha fet

fins vuy dia que no y hagia variaci6». La seva divulgaci6, no tan im-

portant com la de 1'arranjament del frare barcelonf, ha estat, pero, molt

extensa.

Vuitena. - Correspon a la Passi6 representada a Vic el 1752 i pu-

blicada a partir de 1'any segiient (Llastimosa tragedia), que hem estudiat

m6s amunt. No obtingu6 gaire exit, i a partir del 1773 es refon, en part,

dins 1'arranjament fet sobre la base de la setena Passi6 i, al cap de poc

temps, atribuit pels editors a fra Antoni de Sant Jeroni. Per altra banda,

les edicions successives de l'arranjament del trinitari van prescindint cada

vegada m6s dels manUeus de la vuitena, segons que hem vist.
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II

Ei s DAVAI, I,ANIRNTS DR LA CRBU A CATALUNYA

Ja hem indicat que els inisteris sobre el Davallament constitueixen
peces autonomes, amb vida independent i objecte de representaci6 par-
ticular, pero que a vegades eren associades a representacions mes Amplies
de la Passi6, com a tercer dels seus tres grans episodis essencials.

Els textos que conec sobre el Davallament de la Creu son els segiients,
sense comptar 1'escena entre Arimatea, Pilat i el Centuri6 continguda a
la primera Passi6, on manca el Davallament, segons que hem dit. L'esmen-
tada escena, per altra panda, figura en tots els Davallaments conservats.'

Primer. - Fragment copiat en un petit rectangle de paper, de la pri-
mera meitat del segle xiv i conservat a la Sett barcelonina. Es tracta d'una
de les rarer mostres de misteri copiat per papers de personatges, a us dels
corresponents actors. En aquest cas, el paper, segurament fragmentari, 6s
el de Nicodem. Nomes conte catorze versos, en noves rimades, del seu dialeg
amb Josep d'Arimatea, dividits en dues rcpliques ; la primera, manifestant
la seva voluntat d'ajudar Arimatea a despenjar el cos de Crist ; i la segona,
disposant-se a comencar el piet6s treball. El text no correspon a cap dels
coneguts, pero es relaciona amb el fragment d'Ulldecona, com veurem.
El breu Inanuscrit ofereix una altra particularitat important, que es la de
consignar el nom de dos actors que encarnaren, en dues ocasions, el per-
sonatge, anomenats G. Huguet i N'Esperandeu.

Segons Istvan Frank, el descobridor del manuscrit, es tracta d'un

4. Segons sembla, a Lleida el 1456 hone representava una Passi6 processional el
Dijous Sant, pels carrers, i una altra damuiit d'un cadafal, en una de les depen-
(Kncies de la Seu. Pels documents es despren que, aimenys aquesta darrera, escenifi-
cava 1'episodi del Davallament de la Creu (cf. L. RUBio GARCIA, Introducci6n at
estudio de las representaciones sacral en Lerida (Lleida 1949), 26-27). Consta que se'n
representava tin a la Seu de Girona el r56o, el text del quaff tamb6 ignorem (cf. I2t-
CHARD B. DONOVAN, The liturgical drama in medieva l Spain (Toronto 1958), 104). Da-
munt una de les roques o entremesos de la process6 de Corpus, a Valencia, hi era re-
presentat no Davallament, entre 1517 i 1523 ; no n'hem conservat el text (cf. H.
CORBAT6, Los lnisterios del Corpus de Valencia, cUniversity of California Publica-
tions in Modern Philologys, XVI (1932-1933), 83, 15z). Fins a la present centuria, a
Palma i altres indrets de Mallorca se celebrava, el Divendres Sant, una cerilndnia del
Davallament ; la feien, tot cantant el Christi a duo, dos sacer,lots que encarnaven
Josep d'Arimatea i Nicodem, vestien t6nica rolnana i anaven proveits de martells,
tenalles i escales (segons GABRIEL LLABRt;.s, Repertprio de aConsuetass repetsentnd0r
en las iglesig s de Mallorca (Siglos XV y XVI), RABMM, V (1901), 926; vegeu tamb6
el hoc citat infra, nota 7).
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ELS TEXTOS SOBRE EL DAVALLAtiIENT DE LA CREU 7

fragment de Passi6 catalana .° Tanmateix, no tenim cap m&s indici, per a

asseverar-ho, que la relaci6 dels dos ternes entre ells, i aixi, 6s millor de

considerar el Davallament barcelonf com a pesa independent i autonoma,

corn totes les del seu genere i terra.

Segon. - ts contingut a la Passi6 de Cervera, del 1534 (segona Passi6

catalana ). Ocupa els versos 1228-1294 de l'edici6 d'Agusti Duran i San-

pere, el seu descobridor.D Nicodem, Josep i Gamaliel demanen el cos de

Jesus a Pilat, que els 1'atorga. Ja al Calvari, tots tres parlen - dos

versos cadascun -, i Nicodem desclava la corona i els claus ; els donen a

Magdalena, que els adora i els mostra al poble. Posen el sagrat cos a la

falda de Maria, que recita i canta un pat6tic plany. Despr6s duen el cos

processionalment al sepulcre, cantant In exitu Israel.

Aquesta obra, en noves rimades, es particularment breu i se singu-

laritza de les altres del mateix tema. En cap altra redacci6 catalana no

figura Gamaliel a 1'escena indicada. Pilat no s'assessora amb el Centuri6

sobre la mort del reu, com ja feia la primers Passi6 i faran els altres Dava-

llaments. Dins la reducci6 general, l'extrema brevetat de tots els parla-

ments contrasta amb l'adoraci6 i l'ostentaci6 dels claus i la corona per

Magdalena i el plany de la Verge, m6s extensos i detallats. Estero davant

una de les formes m6s primitives del genere, corn indica la composici6 del

text, constituit essencialment per l'esmentada adoraci6 i ostentaci6 dels

improperis per Magdalena, i pel plany de Maria , que ja trobem en formes

dramatiques incipients emparentades amb el drama eclesiastic en llati i

en llatf i vulgar ; aquesta part essencial va precedida per les escenes,

a penes desenrotllades, d'Arimatea i els seus companys , de primer davant

Pilat i despr6s a la creu . B6 que inclos dins el conjunt de la Passi6 cerve-

rina, cal considerar aquest Davallament, una vegada m6s, corn a peca

autonoma. Pel que fa al seu autor, no podem considerar-ne els candidats

ni Sanca ni Pons, que Sens dubte aprofitaren un Davallament anterior.

Quant a la seva dataci6, penso que, a causa de la seva t6cnica rudimentaria

i del seu parentiu amb un cert tipus de drames eclesiastics, podrfem retro-

treure el text primitu potser a la segona meitat del segle xiv.

Tercer. - Aquest floc correspon al Davallament d'Ulldecona, a causa

dc la seva probable 6poca de redacci6 i de la seva tecnica i del seu

5. Vegeu l'estudi indicat a la n. 2 ; ocupa les pags. 247 a 256 de ]a misceliania

indicada. La descripci6 i la proced6ncia del manuscrit les fa el mateix estudi6s a

Les cVaria codicum fragmentaD des Archives capitulaires de la Cathddrale de Bar-

cejone, cScriniunn , I (1951), 13-18. Aquf 1'autor considera el manuscrit com del

segle xv ; en canvi, a 1'altre article, m6s recent , de 1955, el fa de la primera meitat

del xxv, opini6 m6s d'acord amb la llengua i que nosaltres acceptern.

6. Un cMisteri de la Passi6» a Cervera, EUC, VII (1915).
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8 1. 1 OMEU I FIGUFKAs

contingut. En parlarem amb m6s d'extensi6 a la tercera part del nostre
estudi.

Quart. - Segons que hem dit, el manuscrit 1139, de la Biblioteca de
Catalunya, ultra les quatre Passions indicades, cont6 dos Davallaments
catalans, un de castell3 i un inici de versio catalana del darrer, abandonada
pel traductor tot seguit d'haver-la intentada. Ara veurem els dos textos
catalans ; mes avail, a la nota Io, seran alludits el castella i l'intent de
traduccio.

I:1 primer text ocupa els fols. 77°-78", i el segon, els fols. 177r-178°.°
En realitat, ambdos reprodueixen el mateix text, llevat d'un proleg de
42 versos, que nom6s apareix en el segon, i d'un lapsus de copia que notenl
en el pruner, que deixa de registrar, sens dubte per descuit, 44 versos, els
quals figuren al segon. Per a l'analisi del quart Davallament, dones, se-
guirc el text de la segona copia.

Ls una obra formada per diversos fragments, nous alguns Wells, i els
altres manllevats d'alguna Passio dramatica i d'algun Davallament m6s
antics. Aquesta forma compositiva, aixf corn la brevetat, 1'extrema con-
cisi6, la descuransa, la confusio i ]a pobresa general que presenta la pesa,
son caracterfstiques comunes a la gran majoria de les consuetes del ma-
nuscrit mallorquf.

El proleg, distribuit en estrofes de sis versos heptasillabics, 6s culte
i sembla recent ; exposa un seguit de consideracions i meditacions sobre el
sacrifice de Crist. Segueixen els soliloquis de Pere i Joan, que planyen
llur dolor, amb versos escrits en noves rimades. Fa l'efecte de textos apro-
fitats de Passions m6s antigues; almenys el plany de Pere 6s molt semblant
al que trobem en una de les que figuren al mateix manuscrit. Aquesta part
s'acaba amb unes lamentacions de la Verge i Joan, on el text de la Verge
6s en estrofes de quatre versos heptasillabics, i el de Joan, en canvi, en
noves rimades ; jo diria que el text de la Verge 6s nou, i que el de Joan,
al contrari, 6s m6s antic que factual redaccio del Davallament.

Despr6s del plany de la Verge comensa el tema especffic de la peca.
Aquesta part, la m6s extensa, 6s redactada en estrofes de quatre versos,
de la forma a b a b, llevat de tres casos a b b a i d'un altre, constituit
per quatre versos on noves rimades. La versificaci6 de tot aquest passatge
presenta la particularitat d'una forta vacillacio entre 1'heptasfllab i l'octo-
sillab - el vers de les noves rimades -, amb un evident predomini del
darrer. A judicar per aquest fet i pel contingut i la natura dels versos,

7. El primer Davallament fou publicat per GABRI9L LL.ABRFS dins el BSAL, If
(1887-1888), 53-55.
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ELS TEXTOS SOBRE E1. DAL'ALLANIENT DE LA CREU 9

sembla que ens trobem davant una redacci6 nova, en quartetes, d'un text

m6s antic redactat en noves rimades.

L'esmentat indret escenifica els episodis segiients. Josep d'Arimatea i

Nicodem, davant la creu, decideixen de demanar el cos de Crist a Pilat.

Ili van, fan la petici6, i Pilat envia un patge al Centuri6 perqu6 vingui

a la seva presencia. Acut el Centuri6 amb un escuder, i, a instancies de

Pilat, certifica la mort de Jesus mitjancant un monoleg m6s aviat breu,

en el qual alludeix el terratremol i 1'episodi de la llancada, i fa professi6

de fe. Pilat atorga el permfs, i els dos deixebles li ho agraeixen. Novament

al Calvari, adoren el Crucificat. Nicodem d6na preferencia a Josep perqu6

desclavi el sant cos ; pero pugen tots dos ensems, adoren successivament

els peus, el costat i el cap de Crist, i baixen el cos. A precs de Joan, posen

Jesus a la falda de Maria, tot conhortant-la. Amb una sola estrofa de

quatre versos sense cap qualitat, la Verge fa el seu plany, i acaba aixi

el Davallalnent.

L'obra, a pesar de la seva limitada valua i d'6sser un arranjament poc

afortunat, es representava anualment a la Seu mallorquina, segons testi-

moni de la riibrica inicial de la primera copia : «Cobles del Devallement

de la Creu, que•s fa cade any en la Seu de Malorcau. En 1'estat en que

ens es coneguda, aquesta redacci6 podem suposar-la de la segona meitat

del segle xvi, i els textos en que es bash 1'arranjador per a la darrera part

de l'obra potser daten de la darreria del xv.

Cinque. - l~s el que trobem a la setena Passi6, constituint el tercer

dell episodis dramatics essencials que la integren. I~s un text llarg, amb

nombroses escenes que 1'enriqueixen, ben estructurat, amb un bon desen-

volupament dramatic, i forca evolucionat quant a la forma metrica.

El cinque Davallament ha conegut diverses versions, la m6s divulgada

de les quals 6s la continguda al manuscrit de la setena Passi6, redactat

al segle xvii. Vet aquf el seu contingut, segons 1'expressat manuscrit.

Nicodem i Arimatea comenten la mort de Jesus, i decideixen de dema-

nar el cos a Pilat per donar-li sepultura. Tot seguit es retiren per tal de

visitar la Verge.

Surt en escena el Pretor, amb un criat i un patge, preocupat i an-

goix6s a causa de la sort de Crist. El patge anuncia la visita d'Arimatea,

que demana permfs per a despenjar el cos de Jesus. Pilat s'estranya que

Jesus hagi ja expirat, i el Centuri6, que en aquell instant arriba amb

soldats, la hi certifica amb un monoleg llargufssim on rememora els epi-

sodis de la crucifixi6 i la mort del Fill de D6u, i on fa professi6 de fe en

F.H. Pilat remarca la perffdia dels jueus i exposa els seus dubtes sobre el

que ha de fer. Josep recorda la seva petici6, i Pilat consent a la fi.
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Segueix un dialeg entre la Verge, Joan i Magdalena, que fan les sever
lamentacions al pen de la creu, on hi ha tambe les altres Maries. Senten
gent que ve i temen que no siguin els jucus, pero apareixen Arimatea i
Nicodem. Ambd6s adoren Crist a la creu, consolen la Verge i les santes
dones i manifesten llur intent. Posen les escales a la creu. Oraci6 de Josep
i Nicodem. Adoraci6 de la corona, les nafres, les mans i el costat. Ajudats
per Joan i Magdalena, desclaven els clans i els adoren. Baixen el Crist i
el posen a la falda de Maria. Plany de Nostra Dona. Arimatea li demana
llicencia per a enterrar Jesus. Non plany de Maria ; Josep insisteix. Amor-
tallen Jesus i el duen al sepulcre, tot cantant In exitu Israel. Josep, Ni-
codem, Joan, les tres Maries i la Verge adoren el sepulcre i el tanquen.
Surten d'escena, cap a la creu. Entren el Centuri6 i els soldats per guardar
el sepulcre, i tot seguit s'adormen.

La Santa comitiva, novament davant la creu, que adoren agenollats.
Es disposen a sortir, fent companyia a la Verge en la seva soledat, i Josep,
dirigint-se al public, invita tothom a sumar-se al dolor de la Verge, i de-
mana perd6 pels possihles errors comesos durant la representaci6.

La forma m6trica distingeix talnbe aquest Davallalnent dels anteriors,
ja que on la seva major part el text es distribuit en estrofes de cinc versos
heptasi1.i bics, que 6s 1'estrofisme corrent en els textos dramatics que se-
guien la tendencia humanistica des dels primers decennis del segle xvi.
Amb 1'esmentada forma estrofica horn empra tamb6 el romance i el roman-
cillo, usats en el llarg monoleg del Centuri6 i el plany de la Verge, i on
els dialegs subsegiients a l'un i a l'altre. El compte sillabic i 1'6s de les
rimes solen Esser correctes i forca vigilats, la qual cosa corrobora l'origen
erudit de la versi6.

En definitiva, aquest Davallament es un text nou, m6s ambici6s i
complex que els indicats, tret del d'Ulldecona, on trobem una ambici6 i
una complexitat semblants. Per altra banda, el seu estil es culte, amb
pretensions literaries, no sempre ben assolides, ni de molt, i amb una
llengua decadent.

La versi6 quo acabem de resumir la trobem en la majoria dels manus-
crits posteriors i en les edicions de la setena Passi6, si be amb addicions,
reduccions i variants diverses. Un altre manuscrit ens ofereix, corn vettrem
un xic m6s avail, una versi6 distinta a la indicada, pero pertanycnt a la
matcixa familia de redaccions caracteristiques del cinquc Davallantent.
I el mateix manuscrit i un altre copien una escena que no pertany a cap
redacci6 d'aquest Davallament, segons que direm al lloc oporti.

Per a escatir 1'c'poca de la formaci6 d'aquestes redaccions tenini un
valu6s testimoniatge. En efecte ; a la darreria del 1558 aparegu6 a Va-
lencia, dins el Ternario spiritual, l'Aucto dc la quinta. angustia, «nueva-
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mente compuesto, y aiiadido y mejorado por Juan Tintoneda)).e Es tracta

d'un Davallament de la Creu en castella, que el diligent i fecund escriptor

i llibreter de Valencia, basant-se en tin text recent, arranja amb addicions

i millores, segons que expressen les ultimes paraules del tftol, ara mateix

copiades. Horn s'ha preguntat si aquell text anuevarnente eornpuesto)l era

el Davallament castella, impres a Burgos pocs anys abans, concretarnent

el 1552,° amb el qual el de Timoneda guarda una relacio molt estreta, ja

que els 6or versos de la versio de Burgos han estat conservats en el text

de Timoneda, amb nombroses variants i la substancial addicio de I17 versos

mes. A pesar de tot, algunes de les variants de 1'inlpres de Burgos i 1'ab-

sencia en ell d'aquelles addicions, algunes realment importants i no degudes

probablement a Timoneda, obliguen a pensar que el text de Burgos no

•os el model de Timoneda i que, per altra banda, 1'esmentat text tampoc

no 6s una versio original. No sembla inversenrblant, doncs, que, per

tractar-se d'un tema dramatic popular, l'Aucto hagues conegut una versio

encara mes primitive, de la qual deriven el text de Burgos i el de Ti-

moneda.10

Tot i que el text es diferent i que les escenes no son exactament les

mateixes, el nostre cirque Davallament segucix un model molt semblant

al dels dos textos en castella, tant pel que fa a 1'extensi6 aproximada, a

1'ambici6 literaria, a l'estructuracio escenica i al desenvolupament dels

el isodis, com a la forma estrofica, essencialment constituida, com hear

vist, per estrofes de cinc versos heptasillabics. El model esmentat degue

•esser escrit poc temps abans del 1550, i degue motivar tot seguit una

primera redaccio del cinque Davallament, sobre la qual probablement opera

l'arranjador del text contingut a Ja setena Passio, segons que ens l'ofereix

el manuscrit del segle Xvir. Per altra banda, l'esmentat model primitiu,

segurament redactat en la versificacio i l'estrofisme caracterfstics de la

8. Un exemplar del Ternario ha estat modernament reimpr^s pel P. FhIX G.

'()LMEDO, Un nuevo Ternario de Juan de T1mQneda , aRaz6n y Fee, XLVII (1917), 277-

296, 483-497 ; XLVIII (1917), 219-227, 489-496. En aquestes darreres pagines is re-

produit l'Aucto de la quinta angustia.

9. F,1 text ha estat publicat per J . W. CRAWFORD, a RR, III ( 1912 ), 280-300.

n,. Sobre aquesta giiesti6 veg. J . R. GILLET, Tinloneda ' s (?) tAucto de la quinta

.angustian , MLN, XLVII ( 1932 ), 7-8; i especialment , W. H. SHOEMAKER, The Llabres

manuscript and its castilian plays , HR, IV ( 1936), 245-246. A les pegs. 239-255 del

mateix treball , Shoemaker estudia la cdpia de les tres peces del Ternario de Ti-

moneda, continguda al u1. 1139 de la Biblioteca de Catalunya , repetidament indicat ;

duen els titols d ' Obra llamada La PasLrella , fols. 82°-9d ; Aucto del Nacimiento,

fols. 9o•-97 i Del Descendimiento de la Cruz, o sigui , 1'Aucto de la quinta angustig,

fols. 97`-IO2 ". Shoemaker no parla, en canvi, de l'intent de traducci6 , no reeixida i

aviat abandonada, que probablement el mateix copista intenta de l'esmentat Aucto,

anib el titol de Represeniatid del Devallament de la Creu, al fol. 235, illtima peca

conservada al manuscrit.
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tecnica dramatica humanistica, es basa sens dubte on textos anteriors, on
noves rimades, tal corn s'endevina en el Davallament de la Creu d'Ulldc-
cona, que pot esser un d'aquells models, a judicar per la seva relaci6 amb
les versions del cinquc Davallament, tant 1'emparentada de Timoneda, corn
la catalana Dropiament dita, segons que veurem.

Amb variants, addicions i supressions trobem la versio del manuscrit
del segle xvii on uns quants altres dels segles xviii i xix, i on 1'impres
que reprodueix la Passio representada a Manresa el 1774 i el 1795. D'altres
manuscrits incorporen petites escenes i fragments que manquen en aquella
versio i que son romanalles d'altres de mes antigues conservades per tra-
dicio nianuscrita, o be fruit de noves i parcials creacions, altrament poe
significatives. El Davallament que es reproduit a la versi6 impresa do la
Passio representada a Vic el 1773 (Tragichs y dolorosos passos), i despres
atribuida a fra Antoni de Sant Jeroni on edicions posteriors (Represen-
laci6 de la sagrada Iassi6), es un text que segueix un procediment com-
positiu semblant. Els impresos de la Passio del 1773 utilitzen forca, a mes,
el sise Davallament, inclos a la vuitena Passio (Vic 1753), del qual par-
larem despres, mentre que les successives edicions atribuides a fra Antoni
van eliminant mes i mes manlleus de 1'alludit sise Davallament, en benefici
Tun retorn a la versio del manuscrit del segle xvii i de l'impres de Man-
resa ; a mes, incorporen versos que n'estan inspirats, a vegades servilment,
i textos mes o menys breus que semblen nous.

Com podem veure, ens trobem davant una obra d'una extrema fluidesa,
de la qual coneixem tres tipus emparentats : el cinque Davallament, 1'edi-
ci6 de Burgos i el text de Timoneda. Cadascun d'aquests tipus es format
per una successi6 argumental d'escenes i episodis fosos amb mes o menys
fortuna. La desmenibracio, on cada tipus, d'escenes i episodis o la incor-
poraci6 d'altres de mes antics o de nova creaci6, ha donat origen a tipus
derivats i estretament relacionats amb els que semblen mes consistents.
Aqui hear de tenir present la poderosa facultat compositiva dels textos
drain tics de tecnica primitiva, mitjansant l'addicio o la supressi6 de
fragments argumentals i textos breus, i la natura peculiar dels generes
tradicionals i populars, que viuen en estat latent durant llarg temps, a
vegades seglcs i tot, i quo donen origen a infinites variants d'un matcix
text.

Del parentiu que els tipus indicats presenten entre ells podriem adduir,
a mes de Ilur estructura general, contingut i ambici6, diverses coinci-
dencies. Per exemple, la d'aquesta estrofa, que suposa depcndcncia d'una
font comuna, pero no dels textos comparats entre ells :
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Aucto de la quinta angustia Cinque Davallament,

;;ersio del ms. del s. XVII

aJoS$PH aJOSEPH

Muy magnifico pretor, A vos, magnifich senor,

yo, como antigo criado, yo, com a vostre criat,

tanto vuestro servidor, a be que som lo menor,

hos pido me hagays, senor, vos prech que•m fasau favor

merced del crucificado.'11 de donar-me al crusificat.,12

Pei que fa a la tradicionalitat dels textos, podem citar alguns casos

clue la corroboren. En primer lloc, en estudiar mes avail el Davallament

d'Ulldecona veurem una seinblanca colpidora entre uns versos d'aquest

text i el de Timoneda i una imatge comuna a tots dos, els quals de segur

que eren tambe en l'original en que degue basar-se el valencia. Per altra

banda, al mateix indret remarcarem un text comu entre el Davallament

d'Ulldecona i el contingut a la Passio de Vic de 1773, amb la particularitat

que aquest text, que jo sapiga, no es en cap mes versib, aixi manuscrita

com impresa, del Cinque Davallament.

La forca de la tradicib ve testimoniada, aixi mateix, pels manuscrits 26

i 64 de la Biblioteca de Catalunya, que contenen el cinque Davallament i

la setena Passio. Tots dos manuscrits copien - el primer, d'una manera

fragmenthria perque li falta un foli, i el segon, completa - una notable

variant de composici6 del Davallament, en el sentit que 1'escena del dubte

de Pilat si Jesus es ja mort a la creu, e1 seu remordiment, la tramesa d'uu

criat a cercar el Centuri6 perque la confirmi i el ilarg monoleg d'aquest,

amb la seva professi6 de fe, consisteix en un text redactat en noves rimade-,

i mes antic que no el de l'escena corresponent al cinque Davallament, 1

clue 1'esmentada escena no es troba en aquest episodi essencial, sino al

final de 1'anterior, o sigui com a conclusi6 de la Passio propiament dita.

Cal recordar que aquesta escena ocupava un hoc semblant dins la pri-

mera Passio catalana, la qual, per altra banda, no escenificava el Davalla-

ment de la Creu propiament dit, segons que ja remarcarem. ,Ens trobem

davant la romanalla d'una forma compositiva arcaica - la mateixa que

seguia la primera Passio -, o be es tracta d'una escena despresa d'un

Davallament desconegut, distint dels que aci inventariem, i afegida a la

Passio per la forca tradicional de 1'esmentada forma compositiva ?

L'indicat manuscrit 26 ofereix una altra particularitat important, i

4s que, feta abstraccio de 1'escena a dalt indicada, dels 375 versos de que

II. Ed. OI,MEDO,f, aRazon y Fea, XLVIII (1917), 409 b.

I2. Ed. JULIA MARTINEZ , Poetas dramdticos valencianos, II, 685.
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es compon el Davallament que hi 6s copiat, 176 versos son traducci6 literal
i 42 mes traducci6 lliure de conceptes i versos de l'Aucto de In quinta
angustia de Timoneda. La resta es formada per apariats i estrofes de cinc
versos, alguns dels quals poden Esser anteriors a l'Aucto. Un detall inte-
ressant d'aquesta versi6 6s que Josep demana de davallar el cos secretament
que Pilat li ho concedeix parlant-li a cau d'orella i recomanant-li que ho,

faci sense que els jueus se n'assabentin. Aquest detall deu provenir d'un
Davallament desconegut.

Sisc. - El darrer Davallament que conec correspon al contingut a la
vuitena Passi6, representada a Vic el 1752 (Llaslimosa tragedia). Be que
brasat en l'arquitectura del cinque, es obra nova, mes resumida i mes brew,
amb tun altre text, d'estil mes pretensi6s i retoric, molt conceptu6s, re-
buscat i pie d'iniatgcs, confus i poc reeixit. Pilat expressa la seva confusi6
pel fet d'haver sentenciat Jesfis i dubta que ja hagi mort. El Centuri6, en
tin brew monoleg, confirma aquella mort i confessa la seva fe en el Fill
de Deu. Penediment de Pilat. Arimatea i Nicodem demanen el cos de
Crist, amb una certa arrogancia. Pilat hi consent. El Capita demana soldats
per a vigilar el sepulcre. Al Calvari, Josep, Nicodem, la Verge, Joan i les
Manes es disposen a davallar el cos de Jes6s, amb la conformitat de la
Verge. Li desclaven les mans i els pens. Jests, a la falda de la Verge.
Plany de Maria. Ungeixen i cobreixen el cos sagrat, i el duen a la se-
pultura. Jesfis, al sepulcre. Els soldats venen per custodiar-lo. Els sants
personatges tornen a la ciutat. Els actors acaben demanant gracia i perd6
uper lo autor de la Passi6 I y lo autor de la p'oesia».

El sise Davallament, com hem dit, influi dainunt la versi6 del cinqu6,
segons que el trobem a ]a Passi6 de Vic del 1773. En les edicions posteriors,
que atribueixen aquesta Passi6 a fra Antoni de Sant Jeroni, horn va su-
primint mes i mes manlleus del sise Davallament, sense, pero, eliminar-los
tots.

III

EI, DAVALLAMENT D'ULLDECONA

El manuscrit que el cont6 es troba a 1'Arxiu parroquial de Sant Lluc,
de l'esmentada poblaci6. Consta de tres fulls solts, format quart, sense
numerar, arrencats d'un codex mes extens. S6n escrits a dues columnes.
El darrer full es arrugat a 1'extrem esquerre superior, i mes avail, abracant
is tercera part superior, hi ha un estrip, tot plegat afectant la lectura
d'alguns versos. La lletra, molt bona, 6s de mitjan segle xviii. S'han
conservat nom6s 248 versos.
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Les escenes contingudes al nlanuscrit son les seguents. 1. Monoleg

de Josep d'Arimatea, que hi fa pietoses consideracions sobre la mort de

Crist i inanifesta la seva intenci6 de demanar el sagrat cos al pretor

(vv. 1-20) ; ii. Dialeg entre Josep i el patge, i permfs de Pilat perque

aquell entri (vv. 21-30) ; iii. Petici6 de Josep (vv. 31-44) ; iv. Pilat dubta

que el reu hagi mort ; tramet el patge a la recerca del Centuri6 (vv. 45-50) ;

v. Arimatea promet al patge de recompensar-lo, si es diligent (vv. 51-54)

vi. Dialeg del patge i el Centuri6, que s'estranya que Pilat l'obligui a deixar

la guardia del Crucificat (vv. 55-64) ; vii. El Centuri6, a la pregunta de

Pilat, confirma la mort de Jests i creu en la seva divinitat (vv. 65-98)

x iii. Pilat d6na el permfs, que Arimatea agraeix (vv. 99-104) ; ix. Josep

troba Nicodem i li comunica la coerce que li ha estat atorgada ; Nicodem

n'esta content ; aparellen la mortalla, els unguents, cis martells, les tenalles

i les escales (vv. 105-138) ; X. La Verge i Joan, al peu de la creu ; senten

fressa i temen que no siguin els jneus que s'apropin ; en conei.xer que es

tracta de Josep i Nicodem, Joan conforta la Verge, a punt de desmaiar-se

(vv. 139-174) ; xi. Arimatea i Nicodem, davant la Verge i Joan ; conforten

nostra Dona i li comuniquen llur intenci6 ; ella els ho agraeix (vv. 175-192) ;

xii. Els dos deixebles secrets, agenollats davant el Crucificat, fan un acte

de contrici6 i humilitat (vv. 193-204) ; xIII. Josep i Nicodem pugen a la

creu ; desclaven i adoren, successivament, la corona, la mA dreta, 1'es-

querra i els pens (vv. 205-228) ; xlv. Jests a la falda de la Verge ; plany

de Maria, seguit del de Joan, inacabat aquest darrer (vv. 229-248).

El d'Ulldecona 6s text ionic i desconegut. La comparici6 de les sever

escenes amb les corresponents dels altres Davallaments de que tenim no-

tfcia demostra la seva vinculaci6 als tipus mes evolucionats del genere,

respecte als quals, tanmateix, se'ns presents en una fase encara incipient.

Per altra banda, el valoren forca la seva reflexiva seguretat i la seva

coherencia, tant pel que fa a l'estil coil a la composici6 i a l'ambici6

devota i de pensament, sempre, es clar, dins les limitacions dels textos

d'aquesta mena.

Per ra6 del to de les pietoses consideracions que hi fa l'autor, l'escena

t6 una altura superior als corresponents passatges dels altres Davallaments,

en els quals Josep i Nicodem comenten els fets luctuosos d'una manera

mes anecdotica. A remarcar tambe un fet excepcional : Josep d'Arimatea,

ell tot sol, obre aquesta escena amb que s'inicia la representaci6, mentre

que en els altres textos del mateix terra - llevat, potser, del primer Dava-

ilanient, corn direm mes avall - ho fa acompanyat de Nicodem.

Vs frequent el di3leg de l'escena II. Fero cap altra obra coneguda no

segueix el mateix text, tret de la Passi6 impress de Vic del 1773 (Tragichs

y dolorosos passos), que segurament el recorda per tradici6 :
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(JOSEPH

Patge, feu-me lo favor
de mirar si esta ocupat
lo president Pons Pilat.

EscuoE12

Aguardau aqui un pocli,
que mirar6 si hi ha 11oc11.0

L'escena Iii 6s corrent. Pero enlloc m6s no es expressada tan b6 ni
amh tanta precisi6, ja que, amb menys afectacions i sense details anecdotics,
tendeix a conferir un valor transcendent a 1'acci6 (p. e., vv. 39-40). La
niateixa precisi6 trobem en la breu escena iv, dita amb concisi6, segons
la tonica general de tot el text.

El contingut de la petita escena v no el trobem enlloc m6s.
La momentania resistencia del Centuri6, expressada a 1'escena vi,

nom6s la trobein, si b6 amb un altre text, en 1'alludit episodi dels manus-
crits 26 i 64, antic i de caire tradicional, que fou incorporat, no pas al
Davallainent que aquells manuscrits contenen, sin6 al final de la Passi6
propiament dita.

El monoleg del Centuri6 (escena vii), ben diferent dels coneguts, t6
forca valua, especialment perqu6 sap sintetitzar les circuntstancies que
hone hi narra, i perqu6, al damunt d'aquesta sintesi, hi fa consideracions
que aspiren a una certa transcend6ncia.

Si 1'escena virr no t6 cap m6s importancia que la precisa concisi6 de
tot el conjunt, la ix vol un m6s ampli comentari. En efecte ; en totes les
versions conegudes, Arimatea i Josep apareixen en escena al mateix temps,
i tots dos - tret del cas tinic de la Passi6 de Cervera, on els veiem aconl-
panyats de Gamaliel - van a demanar el sagrat cos a Pilat, o b6, sepa-
rant-se momentaniainent, hi va nom6s el primer, el qual, en aquest cas,
es rcunirA despr6s amb el seu company. En el text d'Ulldecona, doncs,
no 6s aixi, ja que Arimatea ha comparegut tot sol en comensar l'obra, i
ara troba Nicodem, a qui comunica la merce que Pilat li ha concedit.
Aquesta situaci6 fa l'efecte que era la mateixa que contenia el printer
Davallament, del qual tan sols coneixem dos fragments del text de Ni-
codern, coin hem dit. Per altra banda, notem en tota aquesta escena la
precisi6 i la cohercncia caracteristiques de tot el text.

L'escena x 6s corrent en les altres versions conegudes, que no fan,
pcro, tan viva i sostinguda 1'angoixosa tensi6 de la incertesa, la qual fins
i tot motiva tin inici de desmai en la Verge. Aixo a part, notem que els
vv. 169-174, tenen un parallel amb el seguent passatge de l'Auclo de la
quinta angustia:
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KMARIA

i Hay Juan ! 1 Y quan mal trocado

the yo mi hijo por vos,

el senor por el criado,

el amor por el amado,

el hombre por hombre y Dios ! •"

L'escena xi, que no contenen els Davallaments poc desenrotllats ; la

xII, en els mes primitius nomes insinuada ; i la xiii , que contenen tots

perque es essencial i plena de patetisme, son en el nostre text ben portades,

molt sobries, amb voluntat especulativa, amb consideracions i amb imatges

mes o menys transcendents.

En tots els Davallaments el plany de la Verge (cf. escena xiv) es el

passatge mes patetic de la pesa. Els actors hi expressen, com millor saben

i recorrent a les fonts pietoses a 1'us, el dolor de la Verge davant el seu

fill mort i ensagnat, inerme a la seva falda. El text d'Ulldecona, alnb

versos concisos i expressius, sap fer la comparanca entre la bellesa del seu

fill vivent i el llastimos estat del seu fill mort, i diu amargament el triomf

de la mort damunt aquell que precisament l'ha vencuda - o, millor, l'ha de

veneer amb la Resurreccio fins a acabar afirmant que el seu dolor es

superior al de tota altra persona. Tambe aquf hi ha una relacio , be que no

gaire estreta, entre el text d'Ulldecona i el de Timoneda, ja que el v. 236

del primer sembla recordat pel segon, en un parlament de Joan en resposta

al de la Verge, que hem transcrit no fa gaire :

.Qual esta 1'enamorado,

Virgen, hija de Syon,

el mas blanco y colorado,
el mas leproso tornado
de quantos fueron ni son'.

El text devia continuar amb el plany de Magdalena, el trasllat del

cos de Jesus al sepulcre, l'adoracio d'aquest sant floc, 1'enterrament, cis

nous planys de la Verge i Magdalena, qui sap si amb una nova adoracio

a la creu per tots els personatges a la tornada del sepulcre cap a la casa

de Maria, i el comiat final dels actors. Segons un calcul aproximat, fet

per comparacio amb el contingut del cinque Davallament, el text perdut

devia tenir uns cent trenta versos mes.

Els personatges que intervenien en el Davallament d'Ulldecona, segons

la relacio que en fa el manuscrit en comencar l'obra, eren : Josep d'Ari-

matea, Nicodem, Maria, Joan, Magdalena, Pilat, Centurio i Patge de Pilat.

13. Ed . OLMRDO , op. cit ., 492 a.
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El fragment quo collservellt no conte Cap text a carrec de Magdalena, que
probablement intervenia tot seguit dels versos de Joan, darrers del fragment
conservat. L'esnientada enumeracio de personatges coincideix en esscncia
amb la que fa Timoneda al comensament de la seva edicio. Prescindint do
Jeremies, que recita l'introit i que no trobem en els Davallaments catalans,
l'autor valencia hi consigna, a mes, Maria Jacobs i Maria Salome, les
quals, pero, no tenen paper parlat a l'Aucto. A causa de 1'esmentada coin-
cidencia i de les que una i aitra vegada es van produint entre ainbdos
textos, podem creure que Jacobe i Salome figuraven aixi mateix al Dava-
llament d'Ulldecona, en la relacio de personatges del qual no degueren
esser consignades pcl fet de no tenir-hi paper parlat.

La versificaci() del nostre text is la de les noves rimades, la forma
tradicional seguida pel teatre catala antic abans de la seva adopcib do la
lnetrica imposada pel teatre humanistic, d'estrofes generalment de sins
versos heptasillabics. D'on que l'esmentada estructura aboni l'opinib de
i'antiguitat del text d'Ulldecona, que es desprcn tot seguit de la seva
lectura. Per altra banda, el compte sildabic es forca correcte, amb les na-
turals oscillacions dels textos d'aquesta mena, be que, en aquest cas concret,
airibuibles, en part, a defectes do c6pia- La rima aixi matcix cs ben cor-
recta, tot i que prescindeix, com es corrent, del valor fonetic de les e i
les o, i que hi ]la tut cas de rima defectuosa, en els vv. 235 s.'", Semblant
correccib formal s'avc amb el bon estat de la ]lengua, el talent compositiu
de l'autor i la sera traSa expressiva, les quals qualitats valoren el text i
denoten la sera procedencia cuita, malgrat la destinaciO popular que Ii
-confcrcixcu la seva finalitat i el seu genere.

La ]lengua, forca reniarcable do fet, tc una qualitat que no possceixcn
la gran majoria de textos catalans des de mitjan se.-le xvi a ntitjan xvIII,
Cpoca de la copia. La leengua de l'original pertany sens dubte al catala
oriental ; la del copista, en canvi, cau on la varietat occidental, a judicar
per uns quants trets linguistics, que tot seguit ressenyarem conjuntament
amb els rocs notables del text.

Hi ]la poca vacillaci6 entre a i e, i o i u atones. La doble e (-cc-) es
redueix a -c-, en fel (per feel, v. 33), vent (per veent, v. 177) i veil (per

veea, v. 179). Notemn els arcaismes escurir (v. 88) i engiient (v. 125), i els

dialectalismes aginollcn (rubrica dels vv. 192 s.) i os, per its (v. 21Q), propis
de les comarques tortosines. Dos cops trobem entprat la en floc do Particle

ncutre lo (vv. 14 i 117).

14. A remarcar la formar verbal mereys, ri naut amb cervcys (vv. 41 s.), que es,
tanmateix, tin arcaisme i fin dialectalisme. La forma engain, que rima amb vindran
(vv. 163 s.), s'explica per la vacillacio entre l'arcaisme engan , que devia esser la
forma primitiva del text, i la mes inoderna engany, de la llengua parlada en temps
.del copista.
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Els trets m6s notables observats en el consonantisme s6n els seguents.

Manca sempre la c en el grup -xc-. Frequent confusi6 entre c, c, s, ss i tz.

La -c final 6s escrita -ch, llevat de font, tint i blanc (vv. 128, 226 i 236).

El grup -ig, final, 6s una vegada indicat -ich (veich, v. 107; en canvi, veig,

vv. 153, 219, 225). L'fis de la h- inicial 6s correcament emprat sovint,

pero manca algun cop, especialment en formes del verb haver. Notem una

cola l en exeli ncia i exelent (vv. 26 i 31) ; en canvi, doble I en escalles

(rfibr., vv. 138 s.), Has (v. 143) i humill (v. 168). Trobem, un sol cop, con,

per com N. 75). La palatal nasal Sonora ny 6s escrita ny una sola vegada

(anyell, v. 8), yn dues (dayns, engayn, vv. 145, 160), in una ( engain,

v. 163), i ii i Adhuc n en totes les altres. En quatre casos la t 6s subs-

tituida per una d : crueldat N. 7), tod lo mon (v. 197) i tod mudad (v. 239).

La palatal fricativa x 6s en general eserita ix ; pero tamb6 yx (vv. 6, 83,

84, III, 183, 232, rfibr., vv. 216 s.), la qual cosa sembla significar la pro-

nfincia de la i, com 6s corrent a les comarques tortosines. En el cas de

Ximeo (v. 154) la x substitueix una s.

Quant als verbs, fem les seguents remarques. La primera persona del

singular del present d'indicatiu 6s sense terminaci6 (vv. 67, 81, 120, 163),

o b6 acaba en -e (bese, trobe, dupte, vv. 103, 106, 147) ; nom6s en un cas

trobem la terminacib en -o (temo, v. 141, enfront de tem, v. 120). La ter-

,cera persona del singular del present de subjuntiu 6s escrita fasa, al v. 129.

La mateixa persona d'aquest node i de l'imperatiu, acaba en -e, per als

verbs en -ar (vv. 19, 23, 27, 37, 74, 191), i en -a, per als verbs en -ir

(v. 49) ; la mateixa persona del plural, als temps i modes indicats, 6s en

-en (vv. 144, 148, rubr., vv. 204 s.). Aquesta mateixa persona a l'optatiu

Cs en -as, per als verbs en -ar (vv. 79, 8o). La primera i la segona persona

,del plural oscillen entre la terlninacio -am, -au i -em , -eu. A remarcar les

formes arcaiques (jo) so (vv. 33, 92, 99), do N. 51), viu N. 87) i fas (per

fat, v. 98) ; (ell) fasa (per faya, v. 129), font (v. 128), dix (v. 154) i mereys

(v. 42), forma arcaica i dialectal, rilnant amb cerveys (per serveis) ; i (ell)

vixques (v. 190), dialectalisme caracteristic del valencia i no desconegut

a les comarques tortosines. Els futurs s6n contractes, llevat de dos casos

cle separables que apareixen precisament a les rimes (vv. 58, 126), les quals

ofereixen gaireb6 sempre una bona garantia quant a la identificacib i

1'antiguitat de la llengua d'un original.

En els possessius trobeln correntment nostre i vostre, pero tamb6 les

formes arcaiques, molt emprades al segle xvi, nostron (vv. 122, 176) i

vdstron (v. 54), i en un cas, vostren (v. 177).

A m6s dels indicats, podem assenyalar alguns altres arcaismes, com la

forma huuy, del v. 81, d'antuvi escrita aixi pel copista, segurament d'acord

amb el seu original, pero desprCs esmenada per ell mateix en uuy, o sigui,
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vuy, `avui', que era en us al seu temps (cf. vui, v. 133) ; tanmateix, ]a
fornia arcaica huy apareix uns versos mes avall i sense esmena (v. 86) ;
perjui (v. 174) ; passarieu, 'traspassarfeu' (v. 155) ; teniu, `sosteniu'
(v. 214) ; tanta dolor, femenf (v. 158), enfront de vostre dolor, inasculf
N. 175) ; les formes correctes tenalles (v. 127) i toballa (rubr , vv. 204 s.) ;
suslentar, 'sostenir' (rubr., vv. 204 s.) ; maestra (m. clau, V. 220), en-
front de Mestre (vv. 5, 245). Per altra banda, sovintegen les expressions
arcaiques de molt sabor i ben remarcables, corn als vv. 51, go, 98, 99 s.,
io6, 128, 139, 142, 143, etc.

Els castellanismes no son frequents; almenys no lio son on major
nombre que on els textos de la primera meitat del segle xvi i abans i tot,
i, per descomptat, son molt menys nombrosos que en els textos posteriors.

Corn a resum del quo hem vist fins aquf i afegint-hi alguna altra consi-
deracio, podern concloure coin segueix.

El Davallament de la Creu conservat a Ulldecona, a judicar pel frag-
ment que se n'ha conservat (248 versos ; creiem que se n'han perdut
uns 130), es caracteritza per oferir tin text ampli i comprensiu de les es-
ccnes blsiques de i'indicat tema dramatic, segons que havia de prevaler
on el cinque Davallanient, aquest constituint la forma definitiva del genere.
E1 text conservat ofereix una reniarcable coherencia, es sobri i concret,
sacrifica la narracio anecdotica i circunistancial en benefici d'una sfntesi
expositiva que permet a l'autor de fer consideracions i reflcxions pietoses,
a vegades d'una certa volada po6tica i amb mes o menys ambicio mfstica,
expressades mitjancant imatges, comparances i contraposicions no pas
nienyspreables. Tenint en compte 1'Zpioca en que el text degue esser escrit,
la ]lengua es forca pura, clara i precisa, i es emprada anib flexibilitat, tot
i la forma de versificacio, en noves riniades, antigucs i tradicionals, que
gairebc sernpre son monotones i feixugues.

La cdpia es de mitjan segle xviii, a judicar per la lletra. La varietat
linguistica del copista es la de les comarques tortosines i de la seva epoca,
corn indiquen alguns details del text conservat. Pero la de l'autor es sons
dubte el catala oriental i pertany a la primera ineitat del segle xvi, si ens
atenirn a 1'estat de la Ilengua, forga satisfactori, als arcaismes linguistics,
de versificacio i de tecnica dramatica. De fet, no ens ha d'estranyar aquest
llarg periode de dos segles que separa 1'epoca de 1'original i la de la chpia,
puix que es tracta d'un text de caracterfstiques i de conservacio tradicionals
i, a mes, d'una peca dramatica periodicament representada i sostinguda
pel favor popular.

Pel scu contingut, per la seva coniposicio i la seva estructura i pels
seus punts de contacte amb 1'Aucto de Tinioneda, el Davallament d'Ull-
decona suposa una de les formes basiques de 1'original o dels originals
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sobre els quals foren estructurats 1'Aucto i el cinquc Davallament catala.

La c6pia d'Ulldecona duu el titol d'Acte del Devallament de la Creu,

que es presta a dues interpretacions diferents, segons el sentit que donem

al mot acte. Si aquest significa el mateix que el castella aucto o auto, in-

dica que el nostre text 6s una peca dramatica individualitzada, independent

de tota altra i de representacio propia. Pero si el prenem en el sentit

actual, voldra dir que es tracta d'una de les parts d'una obra esc6nica m6s

extensa. Pero qualsevol que sigui la interpretaci6 que vulguem donar al

mot acte, no 6s impediment per a considerar aquesta obra escenica com a

text autonom, com ho son els posteriors de Burgos i de Timoneda, i com

ho son practicament tots els Davallaments catalans. Ara : el text d'Ull-

decona, realment autonom, en estructurar-se la setena Passi6, o un estat

encara anterior a ella, hi degu6 Esser incorporat en concepte de tercer acte

o tercer dels tres grans episodis integrants, i aquest pot Esser el sentit del

mot que hem analitzat i que trobem al titol del manuscrit. D'on que, per

altra banda, sigui versemblant de suposar que a Ulldecona i al segle xvIII

el text conservat form6s part d'una Passi6 avui desapareguda.

Publico a continuaci6 el text fragmentari del Davallament d'Ulldecona,

amb tots fidelitat a la copia i seguint les normes de transcripcio dels ER.

A les notes als versos justifico les esmenes que m'he perm6s de fer-hi i

indico les principals particularitats referents al text i a la interpretaci6

d'uns pocs passatges obscurs.

TEXT

ACTE DEL DEVALLAMENT DE LA CREU

Josep Abarimatia Magdalena

Nicodemus Pilat

Maria Centorio

Joan Patje de Pilat

Entra Joseph, tot sol:

JOSCPHI

Ab gran rao, del cel lo sol

la terra cobria ab mortal dol,

* Al manuscrit el mot figura a la columna anterior.

2. cobria , potser per cobra, com dernana un millor sentit de la frase i el compte

del vers, ara excedent d'una sillaba.
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puix que ]a Ilum del man se veu
injustament mort en ]a creu.

i O mestre etern y Redemptor,
bayxat del eel per nostre amor,
que fera ynica ab crueldat
tan mans anyell a devorat !
La enveja gran dels fariseus
vos enclava en creu de mans y pens ;
mes, a pesar de son intent,
viureu, sol just, eternament.
Puix wort donau tal resplandor
que al so] la priva de claror,
no push sufrir, puix an finat,
veure•us, Senor, crucificat.
A Pons Pilat me n'anirc
a suplicar-li una mers^,
que'm done el vostre sagrat cos
per sepultar-lo en ]loch onros.

1'a Joseph a on estn to patje, y diu:

Patje, mirau si esta ocupat
lo president Ponsio Pilat.

l'ATJF;

Senor Joseph, aguarde un posh,
que prest sabra si tindra nosh.

Fntra to patje, y diu a Pilat:

Defora esta Joseph, tot sol,
que ab sa exelencia parlar vol.

PILAT

Entre Joseph, que cs honrat veil,
de bona vida y bon concell.

PATJS

I;ntrau, senor, que diu Pilat
que per a vas no esta ocupat.

5

10

15

20

25

30

3-4. se veu ... mart, malgrat la manta de concordansa, fa de subjects la Hum
del mOn.

14, 117. la, per lo.
24. t"indrh, ins. trindra.
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JOSEPH

Docte sefior molt exelent,

de nostre regne president,

vo so humil, fel servidor,

segur y cert de son favor.

V ull demanar-li una mers6,

molt confiat la alcansar6,

y 6s que me atorgue to cos sagrat

de Jesuchrist crucificat.

1'uix rey 6s mort , 6s justa Hey

dar-li sepulchre com a rey.

Si no-u mereixen mos cerveys,

nma voluntat s6 que•u mereys ;

v a tanta lliberalitat

restar6 yo sempre obligat.

PILAT

Molt dupte yo que sia mort,

en temps tan breu , jove tan fort.

Centuri6 venir podr5,

que, si 6s mort , ell m'o dira.

Ws, patje, y fes que vinga asi

Centori6, a parlar ab mi.

Va lo patje, y Joseph Ii diu:

[ JOSEPH]

Si tornau prest, jo.•us do ma fe,

mon fill , que•us galardonar6.

PATJE

Senor Joseph, molt prestament

satisfar6 vdstron intent.

Ariba to patje a Centuri6, y diu:

Centuri6, mana •us Pilat

que en mi vingau ab brevetat.

Diu que parlar-vos li conve.

Veniu, y acompaiiar-vos-he.

32- president, ms. Pesident.

33. jel, per feel ; cf. nota als vv. 177 i 179.

45. sia, ms. si.
56. en, per ab.
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SENTUR16

Patje, que dius ? t Corn puch anar,
si al que esta en creu he de guardar ?

PATJE

Que asd•us digues Pilat mana.
Vos feu, senor, lo que.us parra.

CENTUR16

Puix eixa es sa voluntat,

veure que vol sera forsat.

Van a Pilat Centuri6 y to Patje, y diu Centuri6:

JQue es to quern vol, senor, manar,
que me ha enviat ha demanar ?

PILAT

Desig de vos, Centurio,

saber Jesus si es mort ho no.

CENTUR16

Senor, ya es wort. Y may se a vist
to que en la mort de Jesuchrist,
perque a fet actes en la creu
en que lha mostrat ser Fill de Dcu.
e Quin home pur a Deu prega
perdone a aquell que•l maltracta,
con Jesuchrist lliberaltment
mentres to estaven offenent ?
Ya hu dels lladres que alli esta
una merec li demana,
que, apres de mort, se recordas
de ell en son rogue, quant regnas.
Dix, responent-li : aVuy, to avis,
seras ab mi en Paradise.
Sa mare deyxa, ab dolor gran,
a un son deyxeble dit Joan.

6o

65

70

75

8o

74. maltracth, ms. tnaltrcta.

77. Ya, ms. y a.
8r. Vuy, ms. uuy. Davant la primera u hi havia una it (huuy), que despres fou

ratllada pel mateix copista. Al v. 86 apareix la forma refusada huy. Erj canvi, trobemvui al v. 133.
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Y ab un gran chrit que a Deu dona,
ab fort dolor huy que espira.
Y al temps, senor, que•1 viu morir,
la Ilum del Sol se va escurir
y, ab gran terror y espant de gent,
feu eel y terra sentiment.
De una Ilansada que li han donat
me so molt maravellat,

que de mos ulls viu que n'ixque,
entre la sanch, aigna tamb6.
Tan grans seiials de un mort en creu
son de home pur y amich de D@u.
Aso es, senor, lo que he vist yo,
y li•n fas certa relaci6.

PILAT

Puix que ya es mort , yo s6 content
que•l sepulteu honrradament.
Anau, Joseph , y, quant voldreu,
podeu baixar-lo de la creu.

JOSEPH

Les mans vos bese, gran protector,

per tal merse y sobrat favor.

Va-se'n Joseph, y enc•ontra a Nicodemus, y diu-li:

0 Nicodemus, amich bo !
A molt bon temps vos trobe yo,
perquc Pilat merse me ha fet
de Jesuchrist de Nasaret.
Llarga llicensia me ha donat
de sepultar son cos sagrat.
Los dos bayxem-lo de la creu,
a on ha salvat lo poble seu.

NICODE:1IUs

Amat Joseph, en gran content

aveu mudat mon gran torment,

oint la nova que m'aveu dat

de la merce que•ns fa Pilat,

85

90

95

I00

105

no

IIS

97. que, despres d'aquest niot et copista escrivf yo, que esborra tot segnit.
103. Protector, segurament per pre,tor ; notem que el vers €s excedent d'una

sfllaba.
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que en ella ens dava la major be
que eel y terra en si conte.
Anein alla, no•ns detingam,
que tern destorp si a acas tardam.

JOSEPI I

Aparellem lo menester,
honrem-lo de ndstron poder.
Yo la mortalla vull portar
y nou sepulchre li vull dar.

NICODEMUS

Yo engdent de nardo portare

y•1 sagrat cos ungir-lo•y-he.

Martells, tenalles son menester,

que fone clavat ab gran poder.

JOSEPH

Ans que nos fasa nies de nit,

gozern del que•ns es consedit.

Portem escales per a pujar

a ]'alt y sempitern altar,
perque la creu, de vui avant,
es consagrada y altar sant,
per ser ungida de un licor
que es de infinit y immens valor
y en ella al gran Wu Sabaot
es sachrifici y sacerdot.

Va Joseph y Nicodemus ab ses escalles Bevis la creu. Y sant Joan diu:

[SANT JOAN]

No se qui•s ve deves ensa.
Ay trist! Y quina gent sera ?
Temo que son cruels jucus,
perque' ab lo tall son fariseus.
Molt tem mon cor dolent y Has

120

125

130

135

r40

117. Java, ms. dana . - la, el niot es correccio feta damunt lo, al mannscrit
(cf. nota 14).

120. si a acas, frase xocant, deguda a la intromissio del castellanisme acas, per
ca4 ; ]'hem d'atribuir al copista i no a ]'original, car el castellannisme fa que el vers
compti una sfllaba de massa.

126. sagrat, ms. sagat.
137. al, per el.
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no sien Annas y Cayfas

los que estos dayns nos han causat,

tement perdre el pontificat.

Y si s6n ells, molt dupte yo

que vingen per a res de bo.

MARIA

Ells crech que s6n, que mon cor sent,

en veure•ls, gran defalliment,

que, no contens del gran ex6s,

v6nen a mon fill a ofendre•1 mes.

Ay coltell fort ! Ara veig yo

lo que de vbs dix Xime6,
que passarieu cruelment
la anima mia ab greu turment,

1 Ay sant Joan, que lo meu cor

no pot sofrir tanta dolor !

Assf mostra voler-se desmaiar Nostra Senyora.

JOAN

No desmaieu, senora, no,

que gran engayn rebia yo,

perquP Joseph 6s lo que ve

y Nicodemus, chrech, tamb6.

Ells s6n, sens dupte y no me engain.

Per consolar-vos, crech vindran.
No ploreu, mare, puix sabeu
que estos treballs v6nen de D6u,

y•us sere yo perpttuament
fill hobedient y humill servent.

MARIA

Per un nebot dar un fill meu
y per un home un home y D6u,

per lo criat perdre el senor,

per la criatura al Creador,

canvi cruel 6s per a mi,

molt desigual y ab perjuf.

145

150

155

t6o

165

1 70

152. Sobra una sfl1aba, segurauient a causa de la preposici6, mal emprada, de

la frase a mon fill.
155. passarieu, al ms. hi ha un forat a l'indret de la r.
158 s. (rfibrical Senyora, ms. S°.
163. engain , per la forma arcaica engan, com demaqa la rima del vers amb el

segment. A 1'interior del v. 16o trobem tamb6 engayn.
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28 J. ROMEO I FIGUERAS

Nicodemus y Joseph ariben, y diu Joseph:

[JOSEPH]

0 senora ! Vostre dolor
fa son effecte en nostron cor.
Vent vostren fill crucificat,
als dos nos ha molt llastimat.
Mies consolau-vos, puix que veu
que ha dat seiials que es home y Deu.

NICODEMUs

Senora, los dos venim de acort

per sepultar vostre fill mort.

Son sagrat cos volem bayxar,

del que•us deven aconsolar,

que, avent en crew Jesus patit,

mil profecies se han complit ;

y sabem cert que sols Deu es
qui complir pot to que ha promes.
Y convinge que morfs Deu
perque vixques lo poble seu.

MARIA

Pague•us lo be que•m voleu fer
son Pare etern , qui to el poder.

Aginollen-se Joseph y Nicodemus davant lo crucifici. V diu Joseph:

[JOSEPH]

Ans que pugem, rey glorios,
a devallar vostre Sant cos,
vos suplicanl, asst postrats,
que•ns perdoneu nostres peccats.

NICODEMUS

Be veich, Senor de tod lo mon,
que aquestes mans indignes son
de tocar vostre cos sagrat,

clavat en creu per mon pecat.
Pero ab la sanch que derramau

177, 179. vent, veu, per veent, viceu ; cf. rota al v. 33.
196. nostres , ms. nostes.

175

I8o

185

190

195

200
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al gran Sacerdot les consagrau,

per a que•us baixem de la crew

y•us sepultem com mereixeu.

Alsen-se Nicodemus y Joseph, y pugen per les escales a la crelt y Posen

una toballa per lo cos del Christo, per a sustentar-lo. Y Joseph, que estd a la

esquerra, diu:

[Jossrx]

Cruel corona, que podeu

nafrar lo cap del Fill de Deu,

si per scarp donau dolor,

assi causau immens valor,

puix sou de un Rey, que sera etern

en eel y terra son govern.

NICODEMUS

i O dreta ma de home pur,

clavada en creu ab est clau dur !

Si assi patiu cruel ex-6s,

se que teniu lo mon en pes,

puix sols vos lo aveu format

y res no•y a Sens vos creat.

205

2 10

215

Pega un cop per a desclavar, y abayxard to bras Poch a Poch y ab reve-

rPncia . Y posy Io clan en un plat.

JOSEPH

Esquerra ma, que gran dolor

aveu sentit per nostre error,

clavada os veig ab est fort clau,

lo qual es ya maestra clau

per a obrir lo eel tancat

des de Adam per son pecat.

220

Pega tambe un cop, y descla.va y baixa to bras esquerre . Entretant, baixa

Nicodemus als peus, y diu:

207. donau, ins. dona.

209. Sou, Ina. Son.

218. Per nostre, al ms. 1'indret ocupat per la r i la n es descolorit i esborrat per

efectes d 'una taca.
221 s. La part esquerra d'aquests dos versos es illegible , practicament esbor-

rada . - obrir, des, llicons dubtoses.
222 S . ( rfibr .) A la part superior dreta el full es arrugat , estripat i foradat , la qual

cosa afecta algunes Iletres. - desclava, manca l'filtima a . - peus, la p es dubtosa.
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[NICOD$MUS]

10 pens sagrats del Rey del eel,

atravesats ab clau cruel!

Ara que-us veig clavats en creu,
tine per molt cert que sou de Deu,
puix llastimats ab clau tan fort,
donau mort justa a nostra mort.

225

D6na un cop y desclava , y baixen lo Christo y Posen- lo en les Ialdes de
Maria. Y Joseph al cap , y Nicodemus als peus; y los dos se alsen.

MARIA

O Fill de 1'alt Pare eternal !
Qui•us a, mon fill, tractat tan mal?

i Sou v6s aquell que yo pars,
que a penes m'o pareyx a mi,
puix des dels peus al cap no•y a,
en vostre cos, ningun lloch sa?
Solfeu ser v6s, lo meu fill,
blanc, colorat, fresch y gentil ;
qual for del camp, lliri olor6s
solieu ser, lo meu fill, v6s.
Ara veniu del tod mudad,
cubert de sanch, desfigurat.
O mort cruel ! t Com has pogut
veneer aquell qui t'a vensut?
Digau los que dolor sabeu
si an vist dolor tal com lo meu.

JOAN

O mestre men ! No essent culpat,

i qui a mort cruel to ha condemnat ?
O poble ingrat y carnicer!
No saps que es Hey, que nos pot fer.

JosEP ROMEU I FIGUERAS

Instituto Fspafiol de Musicologfa (CSIC), Barcelona.
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230

23.5

240

245.

226. sou , ms. son.
228 s. (rfibr.) y baixen, llis6 dubtosa. - als peus, mots escrits damunt dire, que

fou ratllat ; tamb6 fou ratllada una frase que sembla dir molt fort estd.
235. solieu, el copista de primer havia escrit soliu, i despr6s hi afegf la e_

Aquesta darrera forma torna a sortir m6s avall, peril sense esmena (v. 238).
238. solieu, ms. soliu . Vegeu la nota anterior.
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