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Haig d'advertir d'cntrada que aquesta exposici6 es mou essencial-
ment en el terrenv de la liturgia: cis rites i cerimonies cntorn de I'en-
terrament de Crist, el Divendres Sant, en la tradiciti bizantina. Vem-em,
a mcs, com, d'una representaciti cn cl sentit misteric, liturgic, s'arriba a
una representaciti pictbrica molt caractcristica do les esglcsies bizanti-
nes. Tambc ens trobarem, pert, amb un clement literari i poetic: ens
planvs o lamentacions a la mort i sepuliota de Crist. I aixer ens portara
ja al llindar mateix del drama litttngic.

Situem els dos extncros en el temps. Al s. iv, Jerusalem viu una es-
plendor liturgica. Constants ha bastit les principals esglcsies damunt cis
Ilocs santificats per la presencia de Crist, cis hoes on es realitzaren cis
actes salvifics i, molt especialment, pet que aqui ens interessa, la cons-
truccio de la rotonda do l'Anastasi, damunt Cl sepulcre de Jesus, i de la
basilica dita Martvrium, al costal del monticle del Calvari.' Els rites del
Divendres Sant, dia de la mort i sepultura de Jesus, els tenim hen des-
crits per ]a cclebre pelegrina hispanica, originaria de la Gallaecia roma-
na, Egeria, que va set- a Jerusalem del 381 al 384.2 Nomcs destacarc dos

Aquest text correspon a la conicicncia pronimciada en cl II Simposi International
d'Historia del Teatre, celehrat a Barcelona de I'I al 5 d'octuhrc de 1988. Encara que
consagrada a la tradien liturgica i popular bizantina, no deisa de tenir interes per als
estudiosos de la liturgia i de fart i del folklore religi6s occidental i, en concret, catala.
La representaciti de I'enterrament de Crist, de la scva deposiciG al scpulere, es tin te-
rra forca recurrent en la imatgeria occidental, tanibc en fart catala. I cs sabut que en
la reserva cucaristica del Dijous Sant, que ohecix a Ia eomunib de «presantificats» del
Divendres Sant, hi trobem elements sepulerafs: el Hoc on rs reservada I'cucaristia rep,
precisament, cl nom de -monument)'.

1. Es podra trobar una sintesi, amb la bihliogralia corresponent, sobre toles aquestes
edificacions hagiopolites en el Ilihre de P. MARAVAI., I,u'u.v vuwcc e! peli'rinn1es d'Ori('ni,
Paris, 1985, esp. p. 251-269.

2. Vegeu 1'ediciti i traducers eatalana de S. )yvI KV's, IN, P€lr',griuul:;r (Fundacib
Bernat Metge; 237-238), Barcelona, 1986. Hi trobareu esmentades les allies editions,
traduccions i estudis sobre aquest important personatge i el sets relat.
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punts. Cap a migdia del Divendres Sant tenia hoc a l'atri que enlla4ava

les dues esglesies esmentades, el Martvrium i l'Anastasi, un ofici comme-

moratiti de la mort de Jesus en Creu. El poble hi participava d'una ma-

nera molt intensa, i la lectura de la passi6 provocava plors en la multi-

tUd. Egeria din:

A cada Iectura i it cada oracio I'emocio i els gemecs de tothom son

exuaordinaris; car no hi ha ningu, ni gran ni petit, que aquest dia, du-

rant aqucstes Wes bores, no pion Ills a on punt ininiaginable, pel fet

que el Semvor hagi petit tot aixb per nosaltres.'

Poc abans, cap al final de l'ofici de vetlla que omplia iota la nit, ]a

inateixa Egeria dcia:

Llavors (es a dir, a Getsenrtni) es llegit aquell passatge de I'evange-

li on el Scmor es arrestat. Quan es llegit aquest passatge, hi ha tin es-

clat tan gran de Grits, gemecs i plors de tot el poble, que el plane de tot

el pohlc se sent gaircbe fins a la ciutat.4

Aquesta matcixa constataci6 la fa encara Egeria, referint-se a la mati-

nada dels diumenges ordinaris, quan es Ilegida la passi6 i la resurrecci6

de Jesus:

I ai\i que comen4a a iicgir, tothom prorromp en tants crits i ge-

mecs i en tantes 11agrimes, que ni el mes dur no pot contenir Ies llagri-

nues, del let que Cl Senyor hagi petit tant per nosaltres.^

Retinguem, de la narracib d'Egeria, el fet del poble prorrompent en

plors i gernecs per la passi6 i mort de Crist.

Al vespre del Divendres Sant, despres de l'ofici de vespres o lucernari,

celebrat a la basilica del Martvrium, s'anava en process6 a 1'Anastasi o

Sant Sepulcre, on es llegia, in situ, el fragment evangelic de l'enterra-

ment de Jesus. Era una commemoraci6 feta per mitja d'una lectura.('

Pocs segles rues tard, al s. vii-viii, a la mateixa Jerusalem, el lecciona-

ri georgic, en un ofici dc vespres tot ell ja oricntat cap a la sepultura de

Grist, posseeix una cerimonia molt particular, dificil d'entendre a prime-

ra vista. El document din que ees renta» la creu.' Cal entendre que hom

3. Pelegi inatge, cap. 37,7 (ed. de JA\ERAS, p. 201).
4. Pelegrntatge, cap. 36,2 (ed. de JANERAS, p. 197). Cal notar els termer usats per Egeria:

Grits i gemecs»; literalment: « rugits i bramuls» (rugitns et rnugitrrs).

5. Pelegrinatge, cap. 24,10 (ed. de JANERAS, p. 177).
6. C/. Pelegrinatge, cap. 37,8 (ed. de JANERAS, p. 202).
7. C'/. M. TARCttssv Ili, Le grand lectionnaore de l'Eglise tic Jerusalem IV°-1,711` sii'cle), I,

Locaina, 1959, it. 703; II Lovaina, 1960, n. 162-167. Sobre aquesla question, vcgcu S.
JANISRAS, La 1('nclredi-Sai111 clans la tradition lithugigne bvv„antine (Studia Ansclmiana;

99 - Analecta liturgica; 13), Roma, 1988, p. 389-393; In., ,Les vespres del Divendres

Sant en la tradiciri Iiturgica de Jerusalem i de Constantinoble' , a: Rerista Cataluna de
TCol<mia, 7 (1982), esp. 227-230.
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la banva amb aigua perfumada, amb aigua de roses, Seguraament, amb la
qual cosa tenim una mena d'embalsam ament. De let, en la tradicio siria-
ca, encara avui, el Divendres Sant es fa una Cosa semblant amb una
creu, la qual, despres, embolcallada amb un Ilen4, es dipositada sota ]'al-
tar. D'alla sera treta, la nit de Pasqua, corn a representaci6 de Crist sor-
tint triomfant del sepulcre;1 i es que la tradicio liturgica oriental veu en
l'altar una imatge del sepulcre de Crist.0 Pero centrem-nos en la tradicio
bizantina.

Mentrestant, a Constantinoble, i fins at s. ix-x, el Divendres Sant no te-
nia cap ritu especial que el diferencies dels altres divendres de quaresma,
Ilevat d'una catequesi que feia el patriarca, cap a migdia, als qui havien
de set- batejats a Pasqua. Hi hague tambe, perb, durant cls tres dies
(Dijous, Divendres i Dissabte), una adoracio (fora d'oficis liturgics) de la
Creu i, posteriorment, ja at s. x, de ]a Llanca. Els oficis, pert, eren ordi-
naris. Nomes a vespres les lectures feien referencia a la passio, mort i se-
pultura, sobretot I'evangeli, que era una lectura composta amb fragments
trets dels diversos evangelistes, de manera de fer-ne una sola lectura se-
guida, en la qua] es llegia la passio, la mort i la sepultura de Jesus.10

L;antiga celebraci6 de Jerusalem i de Constantinoble es un extrem, es
el punt de partentja. A 1'altre extrern tenim ]'us actual del rite bizanti. Cal
advertir d'entrada que aquest, sobretot pel que es fa als rites de la Set-
mana Santa, es el resultat de la mutua influencia de les antigues tradi-
cions de Jerusalem i de Constantinoble i d'una fusi6 entre elles.

Actualment, el Divendres Sant, a primera hora de la tarda, to hoc l'o-
fici de vespres, avan4at en el temps. Cap at final d'aquest ofici, diversos
clergues i diaques porten en process6, des del santuari o presbiteri, fins
al centre de I'esglesia, un Ilen4 en el qua] hi ha brodat Crist jacent at se-
pulcre (en grec es dit epitdiion i en eslau, plascanica).I I Sovint hi ha figu-
rats tambe altres personatges vinculats amb I'enterrament de Jesus:
Maria, mare de Jesus, Josep d'Arimatea i Nicodem, Maria Magdalena i
altres dones.

Aquest llenc es dipositat at centre de 1'esglesia, on ja hi ha, habitual-
ment, una crew. Entre els grecs i bizantins del Pr6xim Orient es costum

8. C/. G. KHOURI - SARKIS, « La Semaine -Sainte clans 1'Eglise svrienne>, a: La Matson- Dieu,
41 (1955 ) 96-117; E. R. HAMBYE, ,La Semaine Sainte dans I'Eglise svro - malankare», a:
L'Orient Svrien , 3 (1958), p. 209-244.

9. Sobrctot Teodor de Mopsuestia ( mort el 428 ). Vegeu - nc el text mes avail. Vegeu textos
d'altres autors i tradicions en S. JAyERAS, ,El sentido del misterio en la liturgia orien-
tal", a: Phase, 36 ( 1996), p. 20-33.

10. Cf. JANERAS , L.e Verrdredi- Saint, p. 348-350 ; ID., Les Vespres, p. 201-205.
11. Sobre aquest llenc vegeu sobretot : V. COTTAS, «Contribution a 1'etude de quelques tis-

sus liturgiques<, a: Atli del V Congresso Interna :. iortale di Sttrdi Bi,cuttini, 2 (Studi
Bizantini e neocllenici ; 6), Roma, 1940, p . 87-102 ; P. JIOIvSTosr., The Bv,arrtine
Trzulitiou in Church Enibroiderv , Londres, 1967; G . Mu.l.t.r, <<L' epitafio .s. L'imagc,,, a:
Comples rertdn .s de l'Acaddniie des Inscriptions et Belles Lettres (1942), p . 408-419; G.
MI1.11ET, Broderies religieuses de style hv;arrliu, Paris, 1947; V. TROICKIJ, dstorija plasca-
nicv<<, a Bogoslor'skij Vestnik, 1 (1912), p. 362-393 , 505-513.
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que el llen4 sigui, dipositat en un Iloc preparat, cobert d'una mena de

baldaqui, anomenat kurtikliort, i que 'o1 representar el sepulcre. Aques-

tes mateixes comunitats gregues i melquites (coca que no tenen, per ex.,

cis eslaus), un cop dipositat el llen4 epitalion en aqucsta mena de sepul-

cre, desclaven el Grist cfe la Creu que presideix cis actes (es tracta sem-

pre d'una pintura en pia, mai d'una forma escultbrica) i el poser ajagut

damunt de I'c'pita/iori, dins cl kttvtikliolt.'- De Palestina aquests usos pe-

nctraren en I'Esglesia grega, la qual no els accepta oficialment fins al

1864. De fet, pert), cis llibres liturgics oficials cis han ignorat practica-

ment sempre.'' En aquests usos tenim, doncs, una escenificacio plastica

del davallament de la Creu i de 1'enterrament de Grist. Tot i aixi, aquest

no es, de fet, el moment solemne de la commemoracio de 1'enterrament

de Grist, la qual troba el seu floc al final de I'olici de I'orthros.

El vespre del mateix Divendres Sant se celebra aquest ofici de 1'or-

thros -equivalent a matines i laudes-, que pertanv ja al Dissabte.'4 Al

final d'aquest ofici, a la fi, concretament, del Gloria in excelsis, mentre es

canta, com de costum, Cl trisagi (,,Sant Deu, Sant Fort, Sant Immor-

tal...»), to Hoc la processo solemne de I'enterrament. Al capdavall de la

processo, que suit fora de 1'esglesia, hi va el sacerdot, portant 1'evange-

liari, mentre que d'altres sacerdots porten, aixecat pel damunt del cap

d'aquell, el Ilcn4 epita/ioii, amb la representacio iconogral'ica de l'enter-

rament de Grist. Tot aixb es fet mentre es va cantant el trisagi en to

mortuori. En tornar a I'esglcsia, despres d'haver desfilat pets carrers, el

Ilene sera dipositat damunt 1'altar (cal recordar que, tradicionalment,

l'altar es vist com a figua del sepulcre de Grist).''

Es tracta, doncs, d'una representacio plastica, perb plenament litur-

gica, de 1'enterrament de Grist. I es un dels punts culminants, si no el

que mes, i d'una gran aleccio popular, de la celebracio del Divendres

Sant en el rite bizanti. Coin deia Ia un moment, tambe aquf totes aques-

tes practiques han entrat tardanament en la liturgia i molts fibres litur-

gics les desconeixen o almcnvs no en dcscriuen cis details. Es per via po-

pular que ha anal penetrant en la celebraci6 liturgica. Com s'hi ha

arribat?

Els primers indicis explicits apareixcn a l'inici del s. xiv. Es tracta, si,

d'una commemoracio de I'enterrament cfe Grist, perb la processo es en-

12. t:oriL)en d'aquestes cerimimies cal cercar-lo en el fet del canci de la icona que presidia:

primer, la icona de la crucifiyiiS: despres, la del davallament de la Creu 1, Iinalment, la

de I'enterrunent de Crist.
13. Aparcix una menci6 de I'epita/ion en el Tvttikoo de Konstantinos Protopsaltes, impres

a Constantinoble el 1838. Sobre tota aqucsta questio, cf. JANI RAS, t.e teitdredi-Saint, p.

393-402.
14. En els Titus orientals es piodui progressivamcnt el matciv lenomen Clue a Occident:

I'hora de la celebraci6 dels cliversos oficis line asancada fins a passar, alguns dells, al

dia anterior. La reforma de la Setmana Santa en la lituraia romana loom cis oficis al

seu moment adequat.
15. Q. JAyERAS, Le lCudredi-Saint, p. 395-397, i I'Apendix I, p. 417-423.
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cara senzilla, sense el desenvolupament posterior.', Com en moltes pro-

cessons d'entrada a 1'esgl6sia, el patriarca duia a la ma el llibre dels

evangelis, embolcallat amb on Ilen4 o rel. Ws tard, I'evangeliari es dut

pci patriarca damunt l'espatlla, i algun manuscrit del s. xv diu explicita-

ment que el patriarca representa, amb aixo, Josep d'Arimatea portant el

cos de Jesus al sepulcre.1 i Al s. xvi, en un manuscrit eslau de la Biblo-

teca Sinodal de Moscou, trobem ja esmentat cl Ilen4 epitafion com a ob-

jecte central de la cerimonia i no ja com un vel per agafar 1'evangeliari.

Aquest llen4 es dut ja pel damunt del cap del celebrant, en forma de dos-

ser o pal.li.I I Al s. xv11, segons la descripcio que en fa Leo Allatius, la pro-

cesso d'enterrament era molt solemne i recorria diversos carrers.",

D'aquell punt de parten4a, de Jerusalem, amb una simple lectura evan-

gelica per commemorar I'enterrament de Crist, s'ha arribat, doncs, en la

practica bizantina actual, a una escenificacio de I'enterrament de Crist.

En aquest punt ens hem de referir a un terra iconografic bizanti que

explica els rites d'enterrament del Divendres Sant. Estic parlant del te-

ma dit « la diving liturgia» o « la liturgia celestial,,, que, segons, els ca-

nons pictorics bizantins, ha de figurar; pintat al fresc, en tota esglcsia,

generahnent a la copula. Es un tema ben representat a la iconografia

medieval i n'hi ha exemples molt destacables, per ex,, al mont Athos.20

En aquesta pintura veiem ens angels, revestits de diaques, portant per

damunt dells, sostingut amb les mans, un gran llen4 en el qual es figurat

Crist ajagut al sepulcre (= epitafion). Davant i darrere d'aquests angels

amb l'epitafiou apareixen altres angels, tambe revestits de diaques, que

porten, o be encensers, o be flabclls ()hipidia), en els quals son represen-

tats serafins amb les sis ales, segons la visio biblica. El triple Sanctus

(Hdgios, Hdgios, Hagios) apareix escrit a les estoles dels angels diaques

(encara avui, el diaca bizanti porta aquests mots brodats a l'estola) o be a

la paret, pcl damunt o envoltant els diaques. Soria ('equivalent del fumet

modern de les historietes il-lustrades, per indicar que aquests angels dia-

ques canters el trisagi'21 i el canton a Crist most i dot al sepulcre.

Que significa, pero, concretament aquesta representacio de sepultura?

Es tracta de nia gran entradan de la litLirgia, es a dir, el moment de la

missa corresponent a l'ofertori Ilati, el moment en que el pa i el vi, pre-

parats previament, son portals solemnement a l'altar.

16. Per ex., cls ni.s. Athos Vatop. 1199, de ('any 1346, o Paris, Coislin 215, del 1360. Cf .

JAyERAS, Le ICmIredi-Saint, p. 399.

17. Ms. Atencs, B.N. 2670 (s. xv'); cf. ibid.

18. Ms. Moscou, Bibl. Sinod. 377 (s. x\'1). Q. M. Lisl()N, Penyonacal'nyj slarjartnrosskij

Tipikon', Sant Petersburg, 1911; JANFRAS, Le Venchedi-Saint, p. 400.

19. L. ALLATU's, De Ecclesiae Occideutalis aique Orientalis perpeiua consen.sioue, Coldnia,

1643. Q. JANEERAS, Le Vendredi-Saint, p. 400.
20. Vegeu, per ex., G. MILLET, Monuruciis de I'Athos. I. Les peintares, Paris, 1927; J. D.

SrEFANI;SCL, L'illusiration dc.s Liturgics dales fart de By:artce et de I'Orient, Brussel-les,

1936.
21. Una Cosa semblant trobem en ('art romanic, en la representacid de serafins, com, per

ex., a Santa Maria d'Aneu, a] Pallal_s Sobira.
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Aquest Best tan senzill: aportar el pa i cl vi perque siguin oferts i con-
sagrats, adquirf ben aviat, sobretot en certes regions, una simbologia
molt particular. Aixi, cl predicador Teodor, prevere primer a Antioquia i
despres hisbe de Mopsuestia, a Cilicia, molt el 428, vcu ja en la process6
dels diaques amb el pa i el vi una imatge de la sepulture de Crist:

Quan, en cis vasos sagrats, en Ics patenes i en cis calzes, surf I'obla-
cid que sera pre.sentada, et cal pensar que, conduit ver la passio, sort
nostre Senvor Jesucrist... Ft cal considerar que is la imatge dc Ics
potencies celestials en semi el que cis diaques rcpresenten, ara que
aporten de fora el pa per a 1'ohlaci6... I quan Phan aportat, el dipositen
damunt 1'altar per a I'acomplirnent pcrlecte de la passi6. Sobrc aix6,
creiem que es en una mena de tomba que Crist es col•locat sobre I'al-
tar. Per aix6, alguns diaques estenen Ilencos damunt I'altar a sem-
blan4a dels licncos de l'enterrament: i aquells clue s'cstan als costats i
mouen el Ilen4 clue hi ha damunt Cl cos sagrat... mostren la grandcsa
del cos dipositat, ja que es un costurn entrc cis grans d'aquest n16n,
que quan s'acompanva el cos d'un dell sews molts, cis altres el vcntin
corn en homenatge...

1 corn clue, per nosaltres tambc, is evident quc hi havia angels al
costat del sepulcre, asseguts Sobre la pedra, quc van manifestar a Ics
clones la resur1'ecci6 i, tot el temps que estigue molt, romangueren
ally en honor son, fins que van veure al resun-eccio... No calia, clones,
reproduir corn en una imatge la semblanca d'aquesta liturgia angeli-
ca? En record dels angels que dtn-ant la passio i la mort dc nostre
Senvor s'estaven drets continuament. aixi tambe cis diaques 1'envolten
i mouen els flabclls.--

Aquesta simbologia es molt present en la tradicio siriaca posterior.
En la tradicio bizantina es menvs explicita, pero en els cants que acom-
panven aquesta process6 hi apareix tambe. El mes celebre d'aquests
cants din:

Nosaltres que, misticament (= d'una manera sa-ramental , liturgi-
ca), representeni (= som la icona ) cis querubins i canteen I'himne trisa-
gi (= Sant, Sant, Sant )... despullem-nos de Iota preocupacio terrena
per rebre el lei de I'univers escortat per les milicies angeliques."

I, corn acabem de veure, les idecs expressades per Teodor de
Mopsuestia queden plasmades graficament en les frescos bizantins de ]a
,,gran entrada» o la ,divina liturgia». I Ii veiem els angels diaques por-
tant per damunt del cap 1'epitafion, el llen4 decorat amb ]a sepultura de

22. TEODOR Dt. vIOPSt ESI M, Hrnnilia 15, p. 25-27: R. ToxyEA t -R. DI : v R1tissi -., Les hornelic.,
culech^%tiyucc de Theodore de llop.sue.sie (Studi e Testi; 145), Ciutat del Vatica , 1949, p.
503-509.

23. Cant nidinari de la ,Gran Enuada» cie la liturgia hizantina de Sant Joan Crisostom.
tract. de S. JANERAS , L.a Di V illa I,irzirgia sega/I. el rite bi-awi, 4a. ed., Barcelona, 1988,
p. 38-39. Cl. ID., El setuidn .... citat en la note 9.
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Crist (= pa i vi simbol, imatge de Crist dot a ]a mort i al sepulcre), envol-

tats d'altres angels diaques amb els flabells a les mans.

Es aquesta visio liturgica, tipologica, de ]a Grout entrada ]a que in-

fluenciara damunt la processo d'enterrament del Divendres Sant (i no

pas a l'inreves). D'aquesta, com hem dit, en tenim testimonis explicits a

l'inici del s. xiv i implicits a la fi del s. xiii. Es a dir, una simple process6

d'entrada, al final de Landes del Dissabte Sant, es convertcix, d'en4a d'a-

questa epoca, en process6 d'enterrament. Pero no sera fins al s. xv1 que

apareixera, en aquesta mateixa process6 d'enterrament, el llenc epitn-

fiou, portal tambe pel damunt del cap del celebrant.

Es a dir, que les cerimonies i usos de la ,gran entrada» de la missa

normal son reproduits el Divendres Sant en aquesta process6 d'enterra-

ment. I aixo, gracies al let que ]a tradici6 -sovint mes implicita que ex-

plicita a Bizanci- veu « la gran entrada» corn a sirnbol i imatge de la

conducci6 de Crist al sepulcre i del seu davallament victori6s als interns.

Pero hi ha una diferencia forca gran. En la ,gran entrada» de la mis-

sa, els ritus que s'acompleixen s6n simbols, figura, iniatge, d'unes altres

realitats. Els diaques, de fet, nomes porten les patenes i els calzes. La vi-

si6 espiritual i teologica fa veure una realitat superior tigurada pels ges-

tos <funcionals,, que s'executen. En la process6 del Divendres Sant, per

contra, inspirada i influenciada per aquella altra process6, som ja da-

vant d'una representaci6, d'una reproducci6 mimetica, d'una mena d'es-

cenificaci6 liturgica de I'enterrament de Crist. Es realment 1'enterrament

de Crist alto que se celebra i allo que es vol representar.

Hi ha un altre element, en el Divendres Sant bizanti, que interessa ]a

historia de la dramaturgia. Em refereixo a uns planvs o lamentacions de

caracter liturgic i oficials els uns, de caracter popular i extraliturgic

(pero vinculats amb la liturgia) els altres. Som davant d'uns textos poe-

tics, tots ells en forma dialogada entre diversos personatges, molt facil-

ment escenificables.

Mirem en primer Iloc els textos oficials, inclosos en la liturgia.

A I'ofici nocturnomatinal corresponent a la nit del Dijous al Diven-

dres Sant (de fet, celebrat la tarda del Dijous Sant) pertany el kolitdkion

o himne del celebre melode o himnode Roma, diaca de Beirut a la pri-

mera meitat del s. vi: Tov St fpac 6tuvpo.)9evta. ReduIit ara al proemi i a

la primera estanca, originariament era dit tot sencer, cosa que encara

testimonien diversos manuscrits medievals. Aquest himne es dit tambe

,plant' (threnos) de la Marc de Deu,, al peu de la Creu. Introduit i clos

per un narrador, consisteix en un dialeg entre Jesus i Maria, la qua] es

plany de tot el que s'ha d'esdevenir amb el seu fill. Com exemple, mirem-

ne alguna estrofa:24

24. J. GROSDIDIE: R DE M .aroys, Rornuruu, Ic Alrlo<I<, IV (Sources chrrtiennes ; 128), Paris,
1967, p . I57-187. Les estrolcs esmentades agui s<in: 2 ( p. 162), 4 ( p. 164) i 11 (p. 174).
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No m'esperava pas, fill men, de veurc't en aquest estat, i mai no
hauria cregut que cls impius arribarien a aquest punt de furor o que et
posarien ics mans al damunt injustament. Els sous fills encara quc et
criden 'Bencit!', el cami cncara pie de branques de palmcra dona testi-
moni davant de tothom dc les aclamacions d'aquests criminals en ho-
nor ten. I avui, per quip motiu s'ha esdcvingut aquesta desgracia? Ai,
jo vull saber per quc Ia meva Hum s'estingcix, per quc claven a Ia creu
el ;neii till I el nteu Dear.

Per quc plores, mare? Per quc et deixes emportar fora de tu matei-
xa amb les altres clones? No sofiir, jo? No morir? I doncs, com salvaria
Adam? No baixar a la toniba? Com portaria la villa a aquells quc son
als interns? Es vernal, ho saps molt be: em crucifiquen injustament;
per que plores, doncs, mare? Crida mes aviat aixi: es voluntariament
que ha solert el then fill i el mea Derr.

Senvor men, si parlo encara una vegada, no t'enfadis contra mi. Et
dire els mews sentiments, per tal de saber totalment de to a116 que volt.
Si sofreixes, si mors, tornaras prop men? Si te'n vas a trobar Eva i
Adam, et tornare a cure? Aquest es cl meu temor: que, en sortir de la
tomba, no t'enlairis tot seguit cap al eel; i jo, cercant de reveure't, plo-
rare i exelamare: on es el mea fill i el weir Den?

Es sabut que Roma el Cantor, be que de parla grega, era de Sfria i co-
neixia la tradicio literaria siriaca i en retie la influencia. El kotttnkiort
grec deu molt al ntadraixa siriac, i Roma, en concret, to Lill predecessor
en un altre diaca poeta, Efrem de Nisibis, creador de l'escola siriaca d'E-
dessa. Aquest, a mitjan segle iv,, to un poema del mateix genere, un plane
o lamentacio de Maria, amb cl qual cal certament posar en relacio l'him-
ne de Roma. En l'entremig, cal tenir present un altre document quc va
exercir una influencia molt gran en la liteiatuta i en 1'art. Em refereixo a
1'ap6crif del Nou Testament conegut amb el nom d'Actes de Pilat (o
Evangeli de Nicodetn), el qual, com es sahut, to dues parts, les Actes de
Pilat propiament dites i cl Davallantettt al., interns. El text que ens ha
arribat pot ser situat a comen4ament del s. v, he que to a la base un ori-
ginal que potser pertanv al s. 11.2'

L'ofici de matines del Dissabte Sant, celebrat al vespre del Divendres,
to una altra pe4a poetica del genere ,plan ee. En aquest cas, es tracta
d'un conjunt de 178 estrof'es molt curtes (les darreres, sobretot, sovint
no son mes que una frase), que s'alternen amb el salm 1] 8. Aquesta peca
es coneguda amb el nom d"Eytcthµtct, es a dit; Elogis (s'enten, fUnebres).
Dividides en ties grups o seccions, aquestes estrofes semblen pronuncia-
des, ones vegades per la comunitat, d'altres per les clones que anaren al
sepulcre a ungir el cos de Jesus, o tambe per la Marc de Deu. Aquests

25. Vegeu-ne la aaduccid catalana en el volum Apocrils del Nou 7i-snaueut (Classics del
cristianisme ; 17), Barcelona , 1990, p. 259-267.
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Elogis o 'EyKtuµra apareixen en els ms. del s. xlv i van adquirir ben aviat

una gran popularitat.2" Notem nomes, ara, que, vcrs la f i dc la tercera

seccio, cl sacerdot perfuma l'epilaf ion (el qua!, rccordem-ho, es troba al

centre de 1'esglesia, dins el kuvtiklion) amb aigua dc roses (rccordem la

ccrimonia del ieccionari georgic de erentar» la creu amb aigua de roses

o Ia ccrimonia semblant de ]a tradicio siriaca), aspergcix tambe els assis-

tents amb aigua de roses i sovint escampa per terra fuller de llorer. Tot

aixo dona un ambient de sepultura, pet-6 tambd de victoria.

En aquest context i en aquest quadre apareix ]'element mes propia-

ment popular. Era tin costum en moltes localitats gregues que el Dijous

Sant, acabat l'ofici de les sofrences (CtKo2ourgla i6)v nat4&v) o nocturno-

matinal,27 moll-es dones fessin vetlla a 1'esglesia, davant la Creu que hi

havia estat col-locada al centre durant ]'ofici, o davant l'epitafion, i plo-

ressin la passio i mort de Crist, a l'estii dc Ics ploraneres dels enterra-

ments, amb un planv° dit MoipoX.6yt trS Ilav(xyia5 (Plant/ de la Marc de

Ddu»). Aquesta canto popular presenta moltes variants, segons les illes,

contraries o pobles.--s La forma mes generalitrada comenca: Erjµepov

ftaupog Apav6S. (Trjgepov pavprl tgEpa («Avui el cc] es fosc, avui el dia

Os obscur»). I ]a forma mes antiga remunta al scglc xv. Els principals

personatges que hi intervenen son: Maria, Jesus i Joan Baptista. No em

put estar de transcriure'1:29

Avui cl eel es lose, avui el dia cs obscur,

avui tothorn esta trist i Its muntanecs s'alhgcixcn,

avui c!s jueus impius han decidit,

cis impius i el gossos i cis tees vegades malcits,

de crucificar el Crist, el rei de totes les coses.30

El Scnvor volgue entrar en tin jardi,

per a prcndre el sopar mfstic i que tots el prenguessin.

Nostra Senvora Santfssima s'estava asseguda solitaria,

26. Unes cartes del patriarca de Constantinohle Atanasi I, Clue ho loll en dues ocasions
(1289-1293 i 1303-1310) fan al.lusio als lyKopta i, a mes, s'hi inspiren. Aquestes cartes

han estat publicades per D. PALLAS, Die Passion mis Bestatnrrtg Christi in Bvzariz
(Miscellanea Bvrantina Monacensia; 2), Munic, 1965, p. 299-307. Vegeu tambe, sobre
aqueste.s cartes i sobre els kKfjjpta: J:INERAS, Li' l'i°nclredi-Soirrl, p. 397-399. Cl. tambe

S. Et srRAHADES, 'H 6xo%ou0ia tOU Meya>`ou La(ili(itou K(xt to MeyalvuvCxpta tot/ 'Erzt-

tmpfou, a: Nta Et6v, 32 (1937), p. 16-23, 145-152, 209-226, 273-353, 465-480, 529-545;

33 (1938), p. 19-28, 370-377, 433-452.
27. Vegeu un estudi detallat d'aquest ofici en JANERAS, Le t'euchedi-Saint, p. 51-138.
28. SGn recolIides, per ex., per B. BorVIER, IA! A1irologrte de la Iicrge. 01a1 7SO1 is et poernes

grc'i.s sun lei Passion A Christ (Bibliotheca Helvetica Romana; 16), Roma, 1976. Vegeu
lamb. E. LIO:RAND, Recueil de chnrr.cous poprrlaires grecqucs, Paris, 1874; M. ALExtou,
The ritual Lantern in Greek Tradition, Cambridge, 1974; ID., ,The Lament of the Virgin
in Byzantine Literature and modern Greek Folksong», a: Bv;antine and Modern Greek
Studies, 1, Oxford, 1975, p. 111-140; E. PANooAKEs, Neu ryKwpt(x IOU trztrmpfou,
OvAoyia, 14 (1936), p. 225-250, 310-326; K. A. Pei.ABAKFS, "'OOpIvoctqS Havayfa5»,
a: KutrpraKs'x Xpovi.a, 5 (1927), p. 72-78, B. N. TARES, "Oplvo; MC, Havay0sg11,
Kutrprcxrca Xpovrk-&, 5 (1927), p. 65-72.

29. Bot \I FIR, Lc Mirnlogue, p. 73-77.
30. Agoest vcr.s.s omes en una versio moderna, potser per raons teologiqu>
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pregava pcl seu fill unic.
Sent una veu del cel, de la boca d'un arcangel:
,Para de pregar, Senvora, cessa de prosternar-te,
perque han pres el teu fill i el duen a cal Ferrer,,.
-,Ferrer, ferrer, fes clans, fes trey clans punxeguts,,.
I ell, el malvat, pica el ferro i en forja cinc.
-,Tu que ens els has forjat, digues cue n'hem de fey».
-<<Claveu-ne dos a les seves mans, dos als sews pens,
i el cinque, 1'enverinat, endinseu-lo en el seu cot,
que en vessi sang i aigua, que Cl seu cor defalleixi».
En sentir aixo, nostra Senvora caigue desmaiada.
Li vessaren on bol d'aigua, ti-es flascons de mesc,
ti-es mes d'aigua de roses, perque reprengues Talc.
Quan l'hague repres i hague recuperat els sentits,
cercava un punval per matar-se, on foc per llancar-s'hi,
cercava on abisme per piecipitar-s'hi, a causa del seu dnic fill.
-<<Tingues paciencia, Senvora, i calma, Senvora, el ten dolor,,.
-<<Com podria tenir paciencia i calmar el men dolor,
jo que tine on unic fill, i aquest fill ha estat crucificat?»3'
Marta, Magdalena i la mare de Llatzer
i la germana dc Jaume, totes quatre juntes,
emprenen la ruta, van tot al llarg cami,
i el cami els condueix a la porta del malvat.
-,Obre't, porta del malvat i porta de Pilat!,,
I ]a porta, de pot-, s'obri per si sola.
Ella veu una gran multitud, impossible de comptar,
no hi reconeix ningu, fora de sant Joan.
-<<Sant Joan men, precursor i baptista del men fill,
no has pas vist cl men fill estimat, no has pas vist el ten mestre?>>
-<<No tine Boca per dir-t'ho, ni llengua per parlay,
no tine ma per rnostrar-te'l.
Veus alla baix aquest home no i Ilastimos
que porta una camisa xopa de sang,
que porta sobre el cap una corona d'espines?
Es el ten fill estimat i es el men mestre».
La santissima s'apropa i li pregunta dolcamcnt:
-><No em parles, fillet men, no em dies yes, fill men?»
-,Que et puc dir, mare estirnada? No serviria de res.
Pero el Dissabte Sant, cap a migdia.
quan sonen les campanes de les esglesies i els sacerdots celebren,
ressona Deu, ressona la terra, ressona el cel,
ressona Santa Sofia amb les seves tres campanes d'or [...]> .32
Qui ho din se salva, i qui ho escolta se santifica,
i qui ho grava en el seu cor obtindra el paradis,
el paradis i 1'encens del cant sepulcre.

31. Aquests tres versos, constitueixen on breu dialcg entre les doves i Maria.
32. Aqui la frase queda en suspens; scmbla mancar-hi uns versos on Crist anuncia la seva

resurreccio.
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Un element que certament cal destacar d'aquesta can46 es el desesper

de Maria i el scu desmai . Es un terra que trobem j a inicialnlcnt en l'apo-

crif Evangeli de Nicodent i que trobarcrn tanibe en un text quc vcurem

tot seguit , el Christtts patiens . Aquesta can4o te, encara , altres punts de

contactc amb aquests textos anteriors.

Les mateixes plorancres que canton aquests planes a partir de la nit

del Dijous al Divendres Sant son les quc preparers el kut'tikhmi, ]'ador-

nen amb flors i quail , al final de l'ofici de vespres, l'epitn/iorl quedara

col-locat , continuaran plorant fins a I'ofici do l'or1111-os del Dissabte Sant,

cclebrat el vespre del Divendres , en quc tindra Hoc la process () d'enterra-

ment de Crist . 33 Potser aqui ens cal recordar la narracio d'Egeria, quan

parlava dell ploys, sanglots i gemecs de la multitud en sentir el relit de

]a passio.

A partir d ' aqucst doblc versant : lit6 gic i popular, del Divendres Sant,

arribern sense cap dificultat al drama liturgic de ]a passi6 . En aquest ter-

renv tenim sobretot dues peces importants . Luna es el poenia Christtts

patietts i 1'altra , una mena de guio per a un director d'escena.

El Christtts palletts = Xpt6tbg tt()(7xwvua es un pocma celebre, per()

amb un problema de paternitat al damunt . Es tracta dun cent () de textos

(frases i expressions ) classics ( Esquil, Euripides, etc .), perb tanibe, natu-

ralment , amb textos bib]ics, que to per terra la passio de Crist . Escrit en

trimetres iambics, esta construct d'acord amb la tragedia grcga, amb

colts i dialegs entre diversos personatges : Maria , Joan Evangelista, Josep

d'Arimatea, Nicodenl , etc. Tota la tradicio manuscrita ]' atribueix al gran

capadocia Gregori do Nazianz ( mort e] 390 ), perb aquesta patcrnitat ha

estat sempre discutida i les opinions, encara avui , estan dividides.15

Sembla, certament , que cal col-locar aquest poema al seglc xi o xii. El

descnvolupament tematic que representa el text s'adiu millor anlb I'atri-

buci6 tardana.
La peca esta concebuda en quatre parts: la passio, la mort , la scpultu-

ra i ]a resurrecci6 . A la tercera part , la sepultura , inter-venen primordial-

ment Joan Evangelista , Josep d'Arimatea i Maria. Cap al final hi ha algu-

na intervencio del cor ( dividit en alguna ocasi6 en dos semicors) i un

missatger. Les intervcncions de Maria son llargucs i constitueixen un
planv sobre la mort del seu fill que ara te, mort, als bra4os , i que despres

es dipositat a la tomba. A un cert moment din:

33. Q. Bot C IER , ibid., p. 41-42.
34. Aquest poema, Chri.snts patietts, tragoedia rltristiana, (lac ittscrihi so/c/ Xptoto,

rztzcxtly. Gregoriu Na:ian;,eno /also aitribtua , Leipzig, 1885; V. Cor,vs, l.'inllrtence du
chalit, <Christos pa.cchntt» sur fart cltrerien J'Orirnt, Paris, 1931; F. TRisuci . in, Grrgorio
Na:.ian:eno, La Passioae di Cristo ( Collana di testi patristici ; 16), Roma , 1979; A.
Tt^It.!ER, Gregoire de Naziaii e. La Passion (lit Christ, trakidie ( Sources chrcricnnes;
119), Paris, 1969.

35. Entie els editors i estudiosos moderns, delcnsen I'autoria de Gregori , per rv 'wilier i
Trisogrlio. En cl scu Ilibre ht' .tlirnlogue , Bouvier en relota els arguments.
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Tenint el teu cadaver als meus bravos, fill meu, t'adreco el meu

planv amarg i gemego i ploro; t'adreco el men plane i no permetre quc

vingui un altre a fer-ho amb art."'

Mes avail, adrecant-se a Josep d'Arimatea:

En el nom de Deu, feu la vostra feina; cal fer-ho, perque ja es va

fent fosc. En agafar-lo, alceu-li el coil; es un petit acte de devota fideli-

tat envers el Senvor estimat. Transporteu-lo, perque, havent vist anib

els meus ulls on jaura el meu fill, jo pugui romandre alla, donada als

plant's ftinebres, fins que despunti el tercer dia.37

Aquest bri d'esperan4a i de Hum del tercer dia, el de la resurreccio,

apareix en altres moments, tant en Boca de Maria com de Joan

Evangelista:

Quan veig el meu fill -diu Maria- ajagut cadaver a la tomba, no

m'haig de lamentar, potser, no haig de gemegar i plorar fins que no el

vegi novament en vida, sortit de la tomba?38

L'autor del poema sap que hi ha una resurreccio al tercer dia i, per
aixo, malgrat el dolor intens, adhuc la desesperacio, que atribueix als
personatges davant la mort i la sepultura, no pot deixar de posar-hi
aquest raig d'esperanca. D'altra banda, aquest binomi de mort i resur-
reccio es present en tots els textos estrictament liturgics del Divendres i
del Dissabte Sant.

Si el Christus patiens es un poema que pot esser representat, com de

fet ho ha estat, tenim un altre text molt interessant, una mena de ,miste-

ri liturgics; de fet, pero, no es mss que un guio adrecat a on director

d'escena que ha de fer representar la passio de Crist a partir dels textos

evangelics (i algun d'apocrif o de liturgic), que son citats, al moment

precis, nomes amb 1'incipit de la frase. Es tracta d'un text d'origen xi-

priota, escrit per un dignatari de la cort dels Lusignan entre 1260 i

1270.39
Compren els fets que van des de la resurreccio de Lli tzer fins a l'apa-

ricio de Jesus als seus deixebles, amb Tomas present. Dona instruccions

per al desenvolupament de 1'escena i indica els incipits del que ha de dir

36. Versos 1374-1376 (ed. de TUILIER, p. 238). Cal notar I'al-lusid a Ies ploraneres. Maria

vol fer el plane ella mateixa i no deixar-se substituir per ploraneres d'ofici.
37. Versos 1474-1480 (ed. de TuILIER, p. 246-248).
38. Versos 1847-1838 (ed. de TuIUER, p. 276).
39. Editat per S. LAMBROS, Bu^avTtuj a>cgvo0sT Kt 6tdm4i iibv IlaOOv Tov Xptatou, a:

N@og'EXXgvopvnpnv, 13 (1916), p. 381-408. Passa desapercebut i fou editat novament

per A. VOGT, "Etude sur le theatre bvzantin. 1. Un mvstere de la Passion", a: Bvzantion,

6 (1931), p. 37-74 (amb una traducciO francesa) i, finalment, per A. C. MAHR, The

Cyprus Passion Cycle, Notre Dame, Indiana, 1947. Segucixo I'edicio de VOGT.
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cadascu . No es, per tant , un text literari de creacio propia , sin() una gguia
per a escenificar la narracio evangelica , on I'accio suhstitueix el rclat de
I'evangelista . En citare un fragment relatiu a l 'enterramcnt de Jesus, que
marca una fita, a mes, en 1'evoluci6 liturgica del Divrndres Sant:

Quc Josep, avan4ant-sc cap a Pilat, Ii demani cl cos del Mestic amb
aquestes paraules: ,Una breu suplica...».4°

Havent Pilat let venir el centuriri, que li pregunti si cs mort... I que
Nicodem s'aeanci tambe, portant 1111 sudari i all-Iun pcrfums i, on Cop
embolcallat el cos, que I'enterrin tot cantant amb mclodia Saul Deu,
Sant Fort, Sant lnnnortal... fins que cntrin al scpulcre. Els segucix la
mare i Joan, amb Ies portadores dc pcrfums. I till cop Phan cnterrat,
que Ies portadores dc pen ums cornencin cis planvs.01

Es interessant la indicaci6 que enterrin Jesus tot cantant cl tt isagi.
Evidentment, I'autor d'aqucSt guio concix una ccrimonia d'enterrament
de Crist en la qual es canta el trisagi. Ell no fa mes que seguir el ritme de
la praxi liturgica. Som a la segona meitat del segle x111. Havfem vist mes
amunt que les primeres indicacions mes estrictament liturgiques sobrc
la processo d'enterrament de Crist apareixien a I'inici del s. xlv. Aquest
text dramatic, be que indirecte, es on testimoni anterior d'una processo
d'enterrament amb el cant del trisagi.

Potser aquest mateix fragment justifica que hagi let WILL cxposicio
centrada mes directament en els rites liturgics birantins. Aquest passat-
ge no s'entendria sense un concixement do la praxi liturgica i, alhora, el
gui6 escenic es converteix en on document per a la historia dcls riots del
Divendres Sant. Hem vist els origens d'aquests rites a Jerusalem i a
Constantinoble. Hem vist tambe 1'antiga visio sacramental i tipologica
dels ritus ofertorials de la missa, que, a I'edat mitjana, queda plasmada
pictoricament en els frescos de la diturgia celestial>>. Es en aquesta ma-
teixa epoca, entre els segles xiii i X1v, que els rites del Divendres Sant es
van enriquint d'elements populars fins a arribar, malgrat el silenci dels
llibres liturgics oficials, a la representaci6 mimetica, esccnif icada, po-
drfem dir, de I'enterrament de Crist la tarda del Divendres Sant. Alhora,
apareixen uns textos de caire netament popular clue pouen en la tradici6
liturgica i que donen origen a algun «misteri liturgic,. Arribcm a Ia Ilin-
da de la dramaturgia.42

40. Aquest incipit no correspon a cap text biblic i .s'ha de tractai chin text apocrif, que no
ha estat identificat, pero que sembla relacionat amb on text citat per Epilani tic Xipre
(s. n - v).

41. Vo(;i Etudes, p. 61-62. Nova al-Iusio at pianv de Irs doors.
42. Com a bibliogralia complemrntaria, eegeu G. I.A PIANA, Lc rnppreserrta ioui sewn, rrelln

letteratura bi:arairia, Grottaferrata, 1912; V. Ctrrtns, Le theatrr a Bv,.ont e, Paris, 1931.


