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La Dansa de la Mort de Verges es podrà veure dintre la catedral de Girona

QUADERN DE TEATRE
F r a n c e s c M a s s i p

Incursió al teatre dels orígens
Dissabte vinent, 12 de juliol, la cate-
dral de Girona acollirà, en el marc del
Festival de Músiques Religioses, una
representació singular: la posada en
escena de les primeres peces dramàti-
ques originades en territori català, a
càrrec dels grups La Cantoria i L’Albe-
ra. Es tracta de les cerimònies i els
drames litúrgics que es representaven
en esglésies i monestirs per tal de
commemorar de la forma més vívida
possible l’episodi crucial del cristia-
nisme: la resurrecció de Crist. És a
l’entorn d’aquesta celebració que va
néixer el teatre medieval que consti-
tuiria un camí d’espectacularitat al-
ternativa al model grecollatí, llavors
ignorat, i que perviuria en l’àmbit po-
pular i tradicional quan el cànon clàs-
sic torna a esdevenir hegemònic amb
el Renaixement. Es tracta, òbviament,
d’una teatralitat ritual que s’escampa
arreu de l’Europa cristiana a partir de
mitjans del segle IX i que també arriba
a la Marca Hispànica, futura Catalu-
nya, llavors en l’òrbita de l’imperi ca-
rolingi: serà, doncs, el primer territori
de la península Ibèrica a acollir i des-
envolupar el drama litúrgic. El gènere
s’aclimata en les nostres latituds i aviat
rep una configuració particular desti-
nada a tenir èxit. Em refereixo a la in-
troducció en el clos sagrat d’un perso-
natge profà que prenyaria la teatralitat
sagrada d’elements embrionaris de
comicitat que acabarien donant a llum
la farsa.

LA PETJA DEL BOTIGUER
Resulta que el primer passatge bíblic
objecte d’un tractament dramàtic va
ser la visita de les tres Maries al sepulcre
de Crist amb la intenció de perfumar el
cadàver amb ungüents olorosos. És lla-
vors que un àngel els mostra el sudari
buit i els participa la resurrecció del
Natzarè. El que no diuen els Evangelis
és d’on treuen les Maries el bàlsam
aromàtic. Aquí entra en joc una de les
activitats primordials del país: el co-
merç, puntal de l’economia i l’expansió
catalanes medievals. No és estrany,
doncs, que el mercader d’ungüents
com a personatge dramàtic sigui una
creació catalanoprovençal (en una àrea
geogràfica que llavors constituïa una
unitat sociocultural, ara malpartida i
maltractada per Estats melic, d’aquells
que només es miren i nodreixen el
centre). El cert és que l’escena de la
compra dels ungüents apareix per pri-
mera vegada en el Drama de les tres Maries
de la catedral de Vic i en diversos din-
tells i capitells esculturats a Provença,
Llenguadoc i Catalunya (s. XII).

Un cop incorporada la figura del
venedor, l’escena no triga a amplifi-
car-se amb una creixent teatralitat.
Rere el taulell no només hi ha qui ven
l’ungüent, ans també qui el fabrica:
l’apotecari. Més endavant apareixeran
les respectives esposes, fills i servents,
que donaran lloc a un autèntic entre-
mès farsesc i trufaran el drama sagrat
de la hilaritat més efectiva. El merca-
der recita les virtuts dels productes
que ven com qualsevol xarlatà de fira,
i no dubte a vendre car; les Maries,
davant l’elevat preu, demanen una re-
baixa, en un estira-i-arronsa típic del
regateig mediterrani (cada cop més

ofegat pels preus fixos oficials); el ve-
nedor, davant la finalitat pietosa de les
dones, accepta abaratir el cost, però
l’esposa es queixa amargament, l’om-
ple de retrets i acaba fugant-se amb el
jove criat després d’anunciar que el
marit no val res “de cintura en avall”.

A la catedral de Girona, encara el
1539, el nombrós grup familiar i labo-
ral que acompanyava l’especier entra-
va al temple aclamat pels fidels que
tocaven trompetes i tambors i llança-
ven pastissos per demostrar l’alegria
que els provocava la divertida escena.
Tanmateix la funció de dissabte se-
gueix la versió primigènia, amb mer-
cader i venda dels ungüents, però en-
cara sense afegitons jocosos. Això sí, el
comerciant no deixa de puntualitzar
les excel·lències del producte: el seu
ungüent és tan preuat i té tantes pro-
pietats que en ungir un cadàver el
preserva de tot podriment, de manera
que ni els cucs hi poden clavar mosse-
gada; ara bé, cal pagar el seu preu: un
talent d’or, que no era pas poca cosa!
Sense replicar, les Maries el compren i
segueixen el seu camí cap al sepulcre,
sovint simbolitzat pel mateix altar
major, amb el conegut desenllaç: els
àngels aixequen el llenç que cobreix
l’altar com si fos la llosa sepulcral, i les
santes dones corren a difondre la bona
notícia de la resurrecció.

INESPERATS RECONEIXEMENTS
El segon drama litúrgic desenvolupa
dues de les sorprenents aparicions del
Crist ressuscitat. La primera a Maria
Magdalena, que plora desconsolada la
pèrdua del Mestre i que no el reconeix
sota els hàbits de l’hortolà o jardiner
amb què es presenta, fins que l’ano-
mena pel seu nom: “Maria!”. Ella, en
emocionada agnició, respon: “Rabb-

oni!”, això és, “mestre”, i es llança als
seus peus, però Jesús s’aparta: “Noli me
tangere” (no em toquis), perquè ja és
intangible. La segona aparició es pro-
dueix en el camí cap a Emaús davant
d’alguns deixebles que tampoc el re-
coneixen rere la fesomia de peregrí,
fins que, entaulats davant d’un res-
taurador sopar, l’incògnit parteix el pa
tal com ho havia fet en l’Últim Sopar.
En tots dos casos es fa present una va-
riant rebaixada d’aquell mecanisme
propi de la tragèdia grega: l’anagnòrisi
o reconeixement que provocava la pe-
ripècia o canvi de fortuna del perso-
natge, sempre per a mal. En canvi, en
el drama sagrat l’agnició comporta un
goig reconfortant.

Cal dir que aquestes peces sacres
pertanyen al gènere anomenat drama
litúrgic, que era interpretat exclusiva-
ment per eclesiàstics, ja fos en temples
urbans o monacals, majoritàriament
en llatí –tot i que de vegades farcit de
llengua vulgar–, davant d’un públic de
fidels còmplices de la sagrada evoca-
ció, amb els elements arquitectònics,
objectuals i mobiliaris propis de l’ofici
eclesiàstic com a únics referents deco-
ratius o indumentaris, per tant amb
una escenificació més propera al ritu
que a l’espectacle. I, tanmateix, esde-
venen preciosos rudiments que acaba-
ran desembocant en la refundació
d’un peculiar tipus de teatre.

DE LA MORT A LA VIDA
Abans de la representació d’aquestes
peces, s’ha cregut convenient prece-
dir-les dels antecedents argumentals,
perquè una resurrecció no s’explica
sense una mort prèvia. Així doncs l’es-
pectacle és introduït per una cerimò-
nia litúrgica pròpia de la Setmana
Santa: la Depositio et Adoratio Crucis, acte

simbòlic amb què es recreava l’enter-
rament del Crucificat amb la simple
deposició d’una creu nua damunt l’al-
tar coberta amb les tovalles litúrgi-
ques. Però, sobretot, el traspàs de Crist
s’ha volgut solemnitzar espectacular-
ment amb la interpretació de la cèle-
bre Dansa de la Mort de Verges dintre
la catedral, cosa que ja havia succeït
per primer cop l’any 1992 en el marc
de la Mostra de Teatre Medieval que
vaig organitzar a l’entorn d’un congrés
internacional sobre el tema.

Verges, en la seva representació ur-
bana de la Passió, ha conservat l’únic
exemple de dansa macabra que exis-
teix a Europa, un gènere que havia fet
fortuna des de mitjans del s. XIV, que
havia declinat a la fi del Barroc però
que encara havia arribat al segle XX en
algunes mostres tradicionals, tant a
Catalunya com a Suïssa i Alemanya.
Ara n’és, però, l’última pervivència, en
una fesomia, a més, ben singular: es
tracta d’una dansa processional i en
forma de creu, que s’adapta, així, al
context en què s’executa: el viacrucis
que es desenvolupa pels carrers de la
població per acompanyar la pujada al
Calvari. L’acció culmina dintre l’esglé-
sia en una cerimoniosa reverència que
simbolitza el sotmetiment de la mort a
la divinitat.

Només en casos molt excepcionals i
comptadíssims, la comparsa de Verges
ha sortit del seu marc de Dijous Sant.
El proper dissabte a la catedral gironi-
na serà, doncs, una de les poques oca-
sions de veure l’impressionant ball de
la mort vergelità incorporat a la re-
presentació d’un dels nostres clàssics
desconeguts, més nombrosos del que
sembla, però que lamentablement
susciten escàs interès institucional i
poca sensibilitat per recuperar-los.


