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RESUMEN: En el presente trabajo se analiza la Representació de la Mort (ms. 1139, Biblioteca
de Catalunya) en el contexto europeo y de la Península Ibérica. En esta obra mallorquina, atribuida a Francesc d’Olesa, la figura alegórica de la Muerte personificada escoge a sus víctimas
al azar, en vez de seguir el habitual orden jerárquico, a diferencia de lo que se observa, por
ejemplo, en la Dança general de la Muerte (c. 1400). El mensaje principal de la pieza no gira
en torno al poder igualador de la Parca, sino que se centra en las consecuencias que la condición
de mortales tiene sobre la conciencia, los pensamientos y las acciones del hombre. Hay un
giro des de un acercamiento colectivo hacia un enfoque individualizado al tema de la muerte
de acuerdo con la creciente conciencia de individualidad en el Renacimiento. Por el hecho de
mostrar las diferentes maneras en que el hombre se enfrenta a la muerte, la obra mallorquina
está emparentada con las Ars moriendi medievales.
Palabras clave: teatro catalán antiguo, Danza de la Muerte, Francesc d’Olesa, Manuscrito Llabrés, Ars moriendi.
ABSTRACT: This essay analyses the Representació de la Mort (ms. 1139, Biblioteca de Catalunya) in the context of Europe and the Iberian Penisula. In this Majorcan play, attributed to
Francesc d’Olesa, the allegorical figure of Death personified summons the victims at random,
and not following the hierarchical order, as can be seen, for example, in the Dança general de
la Muerte (c. 1400). The play’s core message focuses on how mortality affects man’s conscience,
* El present treball s’ha realitzat en el marc del grup d’investigació LAiREM (SGR 258 de l’AGAUR),
coordinat per Francesc Massip (Universitat Rovira i Virgili, Tarragona). Una versió més extensa d’aquest
article es publicarà al volum monogràfic Mixed Metaphors — the Danse Macabre, coordinat per Sophie
Oosterwijk (University of Saint Andrews) i Stefanie Knöll (Universität Düsseldorf). Versions anteriors del
treball han estat presentades al xiv Congrès International d’Études sur les Danses Macabres et l’Art Macabre en Général (Sibiu, Romania, del 20 al 23 de maig de 2010), i al xiiiè Col·loqui Triennal de la Société
Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval (Gießen, Alemanya, del 19 al 24 de juliol de 2010).
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thoughts and actions, as exemplified in the different characters that appear on stage. There is a
shift from a collective to an individual approach to the subject of dying in accordance with the
growing conscience of individuality in the Renaissance period. By showing the different ways
in which people in the play face death, the Majorcan Representació de la Mort is related to the
Ars moriendior ‘Art of Dying’ treaties.
Key words: late medieval Catalan drama, Danse macabre, Francesc d’Olesa, Manuscrit Llabrés,
Ars moriendi.

1. La Representació

de la

Mort

1.1. Procedència, localització i autoria
La col·lecció més important de teatre català antic, copiada a finals del segle xvi,
custodiada a la Biblioteca de Catalunya (ms. 1139) de Barcelona i que es coneix com
a Manuscrit Llabrés, conté una peça que és una reelaboració particularment original
del tema medieval de la Dansa de la Mort.1 Amb els seus 1.575 versos, l’obra, titulada
Representació de la Mort es conserva en un estat fragmentari. La peça anònima, que és
la trenta-sisena al manuscrit mallorquí, ocupa els folis 149r-157v. Segons el seu primer
editor, Josep Romeu i Figueras, el final que falta deu haver ocupat uns 50 versos, jutjant
per l’espai en blanc al verso del darrer foli que el copista utilitzà per aquesta peça.2
Un dels aspectes de la peça que ha centrat l’atenció dels estudiosos al llarg de les
últimes dècades és la seva autoria. Josep Romeu i Figueras argumenta que la peça
podria ser obra de l’escriptor mallorquí Francesc d’Olesa (1485-1550), que es considera també l’autor de la Nova art de trobar, un tractat de poesia encara fortament
influït per la lírica trobadoresca.3 Una altra obra atribuïda a Francesc d’Olesa és el
poema conegut com a Menyspreu del món, escrit i publicat arran de la mort de la seva
esposa el 1540. Segons Jordi Roca, el frontispici d’aquesta edició està decorat amb
un gravat molt expressiu: hi figura la Mort amb un arc a la mà i una llarga sargeta a
l’altra, mentre una serp es cargola al voltant d’una de les seves cames i hi ha quatre
calaveres escampades a terra, una de les quals està coronada per una tiara papal. La
inscripció a la part superior del gravat diu: “Nemini parco qui vivit in orbe” (‘A ningú
perdono que viu al món’).4

������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
El còdex, copiat al poble mallorquí de Búger entre 1598 i 1599 per Miquel Pasqual, s’anomena segons
l’erudit que descobrí el manuscrit el 1887 (Llabrés 1909) i que n’edità algunes de les 49 peces. Pel que fa
a les quatre peces espanyoles, contingudes en aquesta col·lecció, vid. Shoemaker 1936.
2. Vid. Romeu i Figueras 1957-1958. Per una versió catalana d’aquest estudi amb una addenda bibliogràfica, vid. Romeu i Figueras 1995.
�� Vid. Romeu i Figueras 1979-1980. L’estudi ha estat reeditat amb algunes notes addicionals a Romeu
i Figueras 1995: 96-112.
4. Les dues primeres paraules d’aquesta inscripció llatina constitueixen el missatge inscrit a la dalla
que porta el ballador principal de la famosa Dansa de la Mort de la processó de Dijous Sant de Verges.
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D’entre els arguments aportats per Romeu per a considerar com a versemblant la
paternitat literària d’Olesa de la Representació hi ha el fet que alguns dels versos es
troben també a la Nova art de trobar i que l’esperit franciscà que impregna l’obra és
un fet característic d’altres escrits de l’autor. A més, si d’Olesa es considera l’autor de
la Representació, això també explicaria per què la figura de l’emperador, com a una de
les figures que apareixen amb més freqüència en el gènere de les danses de la Mort,
no està inclosa a la peça mallorquina. D’Olesa, que va ser ennoblit per l’emperador
Carles V, pot haver volgut expressar la seva gratitud salvant el seu protector d’haver
de respondre a la crida de la Mort.5
Tanmateix, Albert Rossich (1991), acceptant la tesi de Romeu que la Representació
i la Nova art de trobar són obres d’un mateix autor, va mostrar que la Nova art de
trobar ha d’haver estat escrita després de la mort d’Olesa i conclou que per aquesta
raó la Representació de la Mort es deu considerar una obra anònima. Per la seva banda,
Romeu (1995: 111), tenint en compte l’argumentació de Rossich, va acceptar de situar
la Nova art de trobar a la segona meitat del segle xvi, però va seguir considerant la
Representació de la Mort de la primera meitat del segle i va seguir sostenint que es
podria tractar d’una obra d’Olesa.
1.2. Importància i singularitat
La Representació de la Mort està clarament relacionada amb la tradició medieval
de les danses de la Mort, però el seu seguiment del model es pot considerar com a
bastant flexible. Igual que la dansa, la peça mallorquina mostra la vinguda de la Mort
a l’home com a realitat sobtada i inevitable de la qual ningú no pot escapar. La novetat
és que el drama cinccentista ja no segueix l’esquema característic del gènere segons el
qual la Mort o els morts s’apoderen de les seves víctimes en un ordre fix, normalment
començant pel papa o l’emperador i descendint jeràrquicament fins al nivell més baix
de la societat, i sovint amb l’alternança de personatges clericals i laics. En lloc d’això,
en aquesta obra l’encontre metafòric entre la figura al·legòrica de la Mort i els vivents
té lloc en el que sembla un ordre arbitrari, que d’altra banda reflecteix molt clarament
a l’escena que a la vida real és impossible de predir qui serà el proper a ser convocat
a ballar amb la Parca.
El tipus de personatges que apareixen a la Representació és un altre tret innovador
de l’obra. Mentre que a la tradició de la dansa de la Mort la caracterització de les
víctimes sol ser bastant estereotipada, els caràcters a l’obra mallorquina no són simplement retratats d’acord amb el grup social o l’edat que representen, sinó que també
es mostren com a éssers humans amb les seves pors, esperances i ambicions. En conseqüència, aquesta major complexitat en la caracterització també afecta la manera en
què les víctimes són tractades per la Mort. A l’hora d’adreçar-les, la Mort té en compte
������������������������������������������������������������������������������������������������������
L’omissió
����������������������������������������������������������������������������������������������������
d’aquesta figura és d’allò més remarcable si tenim en compte que la gairebé contemporània
Dansa de la Mort de Dresde inclou un criptoretrat de Carles V.
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la seva singularitat, i hi interactua d’una manera molt més personal que el que passa
a les danses de la Mort medievals. A la Representació, el centre d’interès ja no és el
poder igualador de la Mort a la societat, si bé aquest tòpic hi és al·ludit explícitament
(“Papa, rey, jove y vell, / tot o port a un llivell”, versos 58-59). El missatge principal
se centra en les conseqüències de la mortalitat sobre la consciència, els pensaments i
les accions de l’home, que queda exemplificat en els diferents personatges que apareixen en escena. En aquesta obra, el tema de la mort ja no s’aborda tant des d’una
aproximació col·lectiva, com és el cas en les danses de la Mort medievals, sinó que s’hi
pot detectar una aproximació individual, en consonància amb la creixent consciència
d’individualitat en el Renaixement.
1.3. La Representació de la Mort com a dansa
Tal com el seu títol indica, la Representació de la Mort no és una dansa. Tanmateix,
en un sentit metafòric, la imatge de la dansa es pot aplicar efectivament als passos
i als moviments que es realitzen en escena per la figura al·legòrica de la Mort i per
cadascuna de les seves parelles escollides per a unir-se al que resulta ser el tête-à-tête
final. No hi ha cap referència a la música o al ball a l’obra —ni a les acotacions escèniques ni al text dels personatges— però la mateixa estructura de desenvolupament
dramàtic es pot considerar el marc d’una representació de dansa molt particular. Semblant a un ballador que s’adreça a una possible parella de ball, sense saber si estarà
disposada a acceptar la invitació, la Mort es dirigeix als personatges destinats a morir
i escolta les seves respostes. En algunes de les seqüències dramàtiques, la reacció de
la víctima no correspon al que es podria esperar; així, per exemple, el Pobre prefereix
de continuar vivint a la misèria en lloc d’alegrar-se que la Mort ha vingut a posar fi
a les seves penes, i el Frare tampoc no mostra cap desig d’alliberar-se de les seves
despulles mortals.
Si considerem la dansa una sèrie de figures que es repeteixen, aquesta característica
també es troba a la Representació, ja que les seqüències que constitueixen les diferents
parts de l’obra segueixen un esquema comú com els passos i els moviments en una
concatenació de figures de ball.
1.4. Desenvolupament escènic
Reprenent la tradició escènica medieval, l’obra comença amb un pròleg en què
s’exhorta el públic a prestar atenció i en què s’introdueix el tema de la peça (versos
1-40). Aquests versos introductoris són pronunciats per algú que expressa sentir-se
responsable de la recepció correcta de la representació: “Déu vulla que jo aserta / y
los sperits desperta / de tot aquest auditori” (versos 38-40). El monòleg següent d’autopresentació de la Mort personificada (versos 41-85) conté l’enumeració d’un ampli
ventall de possibilitats per acabar amb la vida d’una persona: “A uns mat per malaltia /
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de febra o de cadarn, / de gota o lebrosia, / axí qu·en l’any no reste dia / ni ora sensa
fer carn. / De coltell per violènsia / y en la mar ofegats / messes fas, ab pestilènsias. /
Altres moren per sentènsias, / per los jutges condemnats” (versos 71-80). Les trobades
següents entre la Mort i els vivents segueixen sempre la mateixa estructura. En primer
lloc, un individu entra en escena i pronuncia un monòleg que serveix per a presentar
el seu personatge al públic; aleshores, de sobte, apareix la Mort i es desenvolupa una
confrontació verbal entre les dues figures, en la qual a vegades es recorre a la violència
física. Al final, la Mort s’enduu la victòria i s’amaga per no ser vista fins que la propera
víctima entra en escena. D’aquesta manera, la Mort sorprén el Jove (versos 86-155),
el Ric (versos 156-270), el Pobre (versos 271-370), el Jugador (versos 371-460), la
Dama (versos 461-560), el Fadrinet (versos 561-660), el Bandoler (versos 661-745),
el Vell —la mort del qual és comentada pel Fosser— (versos 746-900), el Rei (versos
901-1010), el Frare (versos 1011-1115) i el Papa (versos 1116-1175).
1.5. El motiu de la mort ajornada
El que hauria pogut resultar una obra bastant monòtona per la seva regularitat i
previsibilitat és avivada per algunes digressions de la línia d’acció principal, de manera
que l’impacte emocional i l’efectivitat didàctica pel públic s’incrementa. En aquest
context, el tret més destacable de la Representació és la introducció del motiu de la
mort ajornada. Aquest favor és concedit al Jove, que és la primera persona convocada a
morir, però que aconsegueix pràcticament sense esforç un ajornament de la seva darrera
hora. A primera vista, pot semblar sorprenent que la Mort es mostri tan disposada a
cedir (“Lo que demanas faré / verament, sense falsia”, versos 125-126), però mirant
més a prop les paraules del Jove, una explicació plausible per aquest inesperat gir de
l’acció pot ser trobada.
El que més convenç de l’actitud del Jove és la seva intrepidesa. Comença el seu
discurs retraient a la Mort el seu aspecte atemoridor (“O Mort, que lo món spantas / ab
te molt cruel figura!”, versos 86-87). Després demana a la Mort de mostrar-se menys
ferotge (“Prech-te un poch te amanses”, vers 88) i de suavitzar les seves amenaces amb
una mica de dolcesa (“En tes amanases tantas, / mescle-y un poch de dulsura”, versos
89-90). La resposta de la Mort a aquestes peticions és que reconeix ignorar qualsevol
mena de plaer i diu que no pot aportar més que pena a la gent:
No sé què vol dir dolsor
May gustí sucra ni mel.
Causa só de gran dolor,
de tristura i de plor.
Més amarga só que·l fel. (versos 91-95)

Tanmateix, el Jove no es deixa impressionar per aquestes paraules i segueix dient
a la Mort que no veu cap raó per què la seva força juvenil hauria d’estar destruïda,
per què hauria de seguir-la, i per què hauria d’acabar assemblant-s’hi en el seu as-
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pecte desfigurat (versos 96-100). La resposta de la Mort a aquesta objecció consisteix
a expressar la inevitabilitat de la descomposició del cos com a tret comú a la natura
humana. Per a il·lustrar aquesta idea, la Mort fa al·lusió al motiu dels Tres Vius i els
Tres Morts, i insta el Jove a pensar en les calaveres, les costelles, les espines dorsals
i les tíbies al cementeri que solien pertànyer a persones tan atractives com ell, però
que són ara tan repugnants com ell serà (“Lo que tu ets aquells foren; / tu seràs lo
que ells són”, versos 105-106).
Ara bé, fins i tot aquesta visió tan espantosa no sembla atemorir el Jove, que encara
té el coratge de demanar a la Mort el favor de ser avisat quan li arribi la darrera hora;
una demanda que denota la preocupació medieval per una mort sobtada que no deixa
temps per a la contrició. Cal destacar que el Jove no mostra por ni fa cap promesa per
obtenir el seu objectiu. Sense perdre la serenitat, mira la Mort a la cara i li demana
de deixar de parlar amb ell, suposant que li serà concedit el favor de seguir vivint
fins que mori. Efectivament, el Jove té raó, i la Mort està disposada a concedir-li el
favor, ara bé no sense deixar clar que considera el seu desig de mantenir-se viu un
error insensat (“Molt desencaminat vas / saguint del món la follia”, versos 116-117).
Finalment, promet de seguir recordant-li la seva mortalitat i li recomana d’estar contínuament a l’aguait (“molts avisos te daré; / mes tu vel·la nit y dia”, versos 129-130),
en una clara al·lusió a Mateu 24, 42.
Immediatament després que la Mort l’hagi deixat, el Jove expressa la seva determinació de seguir vivint sense haver-se de preocupar, ara que sap que la Mort no el
matarà de sobte, sinó que l’avisarà abans. (“Viure puch ab libertat, / puis de la Mort
avisat / sere antes de morir”, versos 133-135). D’aquesta manera, no aconsegueix
treure partit de la promesa de la Mort d’actuar com un recordatori constant de la
seva mortalitat, i en lloc de prendre la decisió de portar una vida rica en virtuts com
a signe de la seva gratitud per aquest privilegi, s’acomoda amb una falsa sensació de
seguretat i nodreix la idea que el penediment just abans de la seva mort serà suficient
per a escapar de la damnació eterna:
Quan la Mort me avisarà,
a la hora em penadiré.
Sols una hora em bastarà
y encara·m sobrarà:
en aquella em salvaré. (versos 151-155)

En la figura del Jove, l’autor anònim tracta la qüestió de la justificació, un tema
altament polèmic en la confrontació entre protestants i catòlics, que va ser molt discutit
durant el Concili de Trento (1545-1563).6 El Jove és presentat com un herètic, que
espera obtenir la salvació al seu llit mortuori sola fide, és a dir sols per la fe, sense
tenir en compte les seves accions. Ara bé, es fa palesa que la seva suposada fe no és
�� «Konzil v. Trient: Dekret über die Rechtfertigung», a: H. Denzinger: Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlichen
Lehrentscheidungen. Friburgo/Basilea/Viena: Herder 2005, 502-521.
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res més que una farsa perquè s’expressa en termes similars a aquells que no creuen
en la resurrecció: “Puis remey no té la mort / […] / Menjar, beure y jugar / serà lo
meu axercisi” (versos 135, 141-142), en al·lusió al verset bíblic: “Mengem i beguem,
que demà morirem” (1 Corintis 14, 32). La seva actitud autosuficient i calculadora
demostra que ignora la naturalesa de la penitència i el concepte de salvació per la
gràcia divina, que són dos elements fonamentals del credo cristià.
El jove és l’únic personatge, a banda de la mateixa Mort, que fa més d’una entrada
en escena, perquè després d’haver estat temporalment salvat de morir, torna a trobarse amb la mort, un cop que ha envellit. En el seu monòleg inicial, presumeix que a
l’edat de noranta anys encara és capaç de mastegar pa sec. Es vanagloria de la vida
alegre que ha portat i sosté que si no fos per la seva barba blanca es consideraria
encara jove. A més, es presenta com un vidu que aspira a casar-se per setena vegada,
si bé no amb una dona de la seva edat sinó amb una donzella jove, rica i agraciada
(versos 746-770).7
En aquest moment, la Mort apareix per dir-li al Vell que més li valdria deixar de
fer plans, ja que ha arribat l’hora d’anar amb ella (versos 771-775). El Vell respon a
aquest anunci amb una protesta enèrgica, tot acusant la Mort de traïció (versos 776-780),
acusació que aquesta rebutja (versos 781-785). Aleshores el Vell es queixa, recordantli que li havia promès avisar-lo (versos 786-790), a la qual cosa la Mort respon que
això és el que ella ha anat fent al llarg dels anys, però que ell sempre havia fet orella
sorda a les seves advertències (versos 791-795). A continuació, el Vell replica que
hauria reconegut la seva figura espantosa, ossuda i despullada (versos 796-800), i la
Mort li contesta que ni va escoltar les campanes d’església que el convocaven a missa,
ni aquelles que anunciaven la celebració de l’extremunció (versos 801-805). El Vell
admet haver notat aquests signes, com també d’altres que la Mort enumera, al mateix
temps de recordar que aquests recordatoris de la seva pròpia mortalitat sempre feien
que s’aferrés encara més fort als plaers mundans (versos 806-830).
Quan la Mort diu al Vell que hauria d’haver pres seriosament la seva salvació, l’ancià
comença a tremolar i l’implora de deixar-lo preparar-se degudament per la seva mort
(versos 831-840). Aleshores, la Mort l’acusa de fer falses promeses per por i li diu
que no creu en la seva capacitat de canviar d’actitud (“Qual ets stat fins así, / tal seràs
d’aquí avant”, versos 841-842). A més, l’adverteix que no té sentit que intenti culpar
el món per la seva derrota. La Mort el fa responsable per les seves pròpies accions i
se’n riu per haver cregut de poder viure despreocupadament i esperar encara de poder
tenir una bona mort. Abans de matar-lo, la seva admonició final és que aquell que
aspira a morir en pau comenci a servir Déu de jove (versos 843-870).

���������������������������������������������������������������������������������������������������
Aquesta
�������������������������������������������������������������������������������������������������
mena d’aparellament desafortunat és un motiu comú en la literatura catalana popular fins
avui. A Tarragona hi ha, per exemple, la representació teatral tradicional dels diàlegs llicenciosos que es
coneix com a “Dames i vells”, en què tant els rols masculins com els femenins són interpretats per homes.
Un precedent medieval d’aquesta obra és el diàleg El procés de les olives, en què un grup de gent discuteix
els avantatges i inconvenients del casament entre homes grans i dones joves.
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Un altre caràcter que destaca de la resta és el Fosser, la funció principal del qual
consisteix a comentar el comportament insensat del Vell després que aquest s’hagués
mort. Tanmateix, en lloc de retreure al mort d’haver viscut una vida pecaminosa quan
hauria d’haver sabut com viure bé, el Fosser no expressa cap judici moral. En lloc
d’això, es mostra sorprès com algú pot tenir tan poc seny com el Vell que acaba de
morir. El Fosser comença la seva intervenció, exclamant:
Com estave descuydat
de la mort aquest bon vell,
enmig dels visis posat,
de Déu serè oblidat
y mal amicat per ell!
En mals dias és envellit,
minyó de vuytanta anys! (versos 871-877)

Les paraules del Fosser denoten un cert sentiment de llàstima per la víctima, però
al mateix temps es deixa ben clar per al públic que el Vell és un mal exemple a seguir.
Encara més que la figura al·legòrica de la Mort, el Fosser no pretén d’anticipar el judici que tan sols correspon a Déu. En lloc d’això, es limita a lamentar la insensatesa
d’algú que ha passat el seu temps perjudicant-se a ell mateix (“de dia i de nit / mai
t’ets deixat de fer gran dany”, versos 879-880) i que amb temeritat es va lliurar a la
mala vida, tot abandonant el tresor de la virtut (“per un tros de vida dolent / dexe
l’ome imprudent / la excel·lent pedra fina”, versos 898-900).
Les acotacions escèniques no assenyalen cap gest, moviment o acció que puguin
deduir que el Fosser hagi de representar l’enterrament del mort. Les rúbriques tampoc
no especifiquen cap eina, com per exemple una aixada o una pala, ni tampoc el tipus
de vestuari per a caracteritzar aquest personatge. És cert que al llarg de la peça, les
direccions escèniques es limiten bàsicament a indicar el nom del personatge, però quan
s’enduen un dels mort (en concret, en els casos del Ric, del Jugador i del Bandoler)
les rúbriques ho indiquen. Per aquesta raó, podem suposar que el cos del Vell devia
restar a la vista del públic fins al final de la peça, en lloc de ser retirat pel Fosser.
1.6. La resposta de l’individu a l’hora d’afrontar la Mort
Pel que fa a la interacció de la Mort amb els vius, no totes les víctimes són tractades
de la mateixa manera a l’obra mallorquina. A banda del Jove, al qual li és concedit el
privilegi d’una mort ajornada, cadascun dels personatges és interpel·lat d’una manera
particular per la Mort. En aquest sentit, la Representació es diferencia de les danses de la
Mort medievals, tradició en la qual l’èmfasi recau en el poder igualador de la Mort, mentre
que la resposta de l’individu no sembla tenir cap efecte sobre el transcurs de l’acció.
El primer personatge que apareix en escena, un cop que el Jove ha marxat, és el Ric
que es presenta presumint de la seva extraordinària riquesa i fortuna, i que exposa els
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seus plans d’arreplegar encara més possessions.8 La raó pel seu orgull excessiu s’ha
de buscar en el seu origen humil del qual ha sabut ascendir gràcies a la seva habilitat
(“Rich me só feta ab mas mañas / Turriburri é menjat”, versos 182-183). Acaba el
seu discurs en un to animat, sostenint que encara que visqués encara uns altres doscents anys, no es podria gastar tot el que posseeix. La Mort desbarata aquests plans
fútils, dient-li que ha arribat l’hora d’anar-se’n del món i que tots els seus béns seran
donats a estranys. Com a resposta a la protesta del Ric, la Mort li retreu la falta de
cura que li ha fet dur una vida sense pensar en Déu, en ell mateix i en la seva mort.
És en aquest moment que el Ric es recorda dels malalts i dels pobres i demana a la
Mort d’endur-se’ls en lloc d’ell, com que estan vivint en pena, mentre que ell mateix
té una gran fortuna a gastar. La Mort s’estranya que gosi parlar per aquells que sempre
ha tractat amb menyspreu, però el Ric segueix donant arguments perquè la seva mort
seria més apropiada que la seva. Quan la Mort li diu que no hauria d’haver cultivat la
seva avarícia, el Vell implora desesperadament als seus diners que l’alliberin del seu
destí. Aleshores ofereix totes les seves possessions a la Mort i li demana de deixar-lo
nu, però en vida. La Mort anuncia que, efectivament, el Vell l’haurà de seguir nu a
un lloc on es quedarà fins al dia del Judici.9 Una vegada més, el Ric demana als seus
diners que l’ajudin, tot admetent haver adorat, servit i estimat el diner com el seu déu.
La Mort li respon amb una paràfrasi de Job 1, 21: “Nuu ets vingut en lo món / y
nuu te n’as de tornar” (versos 246-247), i li recorda que les seves riqueses pertanyen
a Déu i que ha fet un mal ús de la seva fortuna. Tot seguit, el Ric reconeix el seu
error i expressa el seu desgrat, tot i sabent que és massa tard. Finalment, la Mort li
anuncia la pèrdua permanent de les riqueses incalculables del Paradís etern, com a
conseqüència del seu desig de ser ric per un sol moment.
Com a contrast a la primera víctima de la Mort, el personatge següent que apareix
en escena és el Pobre, que comença la seva autopresentació amb una lamentació severa
sobre la seva situació, que és tan desesperada que no té altra opció que la de treballar
com a ajudant del Fosser. Se sent miserable, sabent que mai no guanyarà prou diners
per alimentar la seva família, i encara menys per pagar les dots de les seves filles.
Abandonant la fe, creu que com més visqui, més creixerà el seu sofriment (“Quan más
craxaran mos dias / craxaran las penas mias”, versos 303-304). Interpretant aquestes
paraules com a expressió del seu anhel de deixar d’existir, la Mort li dirà que el seu
desig s’ha complert (vers 315). Com a resposta, la víctima de la mort diu haver canviat
d’opinió i que en lloc de morir prefereix seguir vivint, encara que sigui a la misèria,
actitud que la Mort considera del tot insensata.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
Aquest passatge recorda Jeremies 9, 22: “Que el ric no es gloriï de la seva riquesa”, i el Salm 49,
17-20: “No et preocupis, si un home que es fa ric / converteix la seva casa en un palau: / quan es mori
no se l’endurà, / no el seguiran les seves riqueses. / Ni que en vida se sentís feliç, / afortunat als ulls de
tothom, / es reunirà amb el llinatge dels seus pares, / que no veuran mai més la llum”.
9. Aquest passatge recorda el Salm 62, 10: “si augmentaven les riqueses, no hi poseu el cor’, i Mateu
6, 21: “on hi ha el teu tresor, allí hi haurà també el teu cor”, un verset que es troba també al fresc de la
dansa de la Mort de Morella (c. 1470) com a inscripció en una banderola que surt de la boca de l’esquelet
al centre de la rotllana.
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Un cop que el Pobre és abatut i la Mort s’ha tornat a amagar, el Jugador entra a
escena i es mostra tan addicte al joc, que res no el pot aturar de seguir una passió
que ell reconeix com a destructiva i antisocial. Reconeix no tenir escrúpols i ser capaç
de vendre fins i tot els seus fills per obtenir diners (“A voltas vinch a pensar / mos
infants encativar / sols que·m donassen rayals”, versos 423-435). Tampoc no s’immuta
quan la Mort se’l vol endur, sinó que la convida a jugar amb ell, si posseeix or o
argent. Enfurismat per aquesta oferta, la Mort l’escridassa, titllant-lo de “sego, foll i
insensat”, vers 446), però el Jugador està decidit a continuar jugant, si convé amb el
diable. Així, no és d’estranyar que se l’enduguin els diables, un cop que la Mort ha
posat fi a la seva vida.
A continuació, arriba la Dama, que segons les seves pròpies paraules és “gentil” i
“graciosa” (vers 461). Se sent la nineta dels ulls dels seus pares (“los meus pares me
adoren”, vers 466) i s’expressa plena d’orgull i amb un fort sentiment de superioritat a
causa del seu estatus, la seva fortuna i el seu estil de vida. Just en el moment en què
ella presumeix de tenir molts pretendents que desitgen casar-s’hi, apareix la Mort com
a marit in spe, dient-li que no té altra opció que acceptar ser la seva esposa. Com ha
estat assenyalat per Josep Romeu i Figueres (1995: 39), aquesta part de l’obra incorpora
motius provinents de la lírica cortesana, a banda de manllevar passatges literals de la
cançó popular «La mort i la donzella» (Romeu 1995: 39).
Alguns dels versos d’aquest episodi han sobreviscut en la tradició oral en la cançó
«Davant es mirai», un dels molts exemples recollits pel Francesc Camps i Mercadal.10
A l’obra, els versos que a la cançó corresponen a la Donzella es reparteixen entre dos
personatges: la Dama i el Fadrinet. Fent gala de la seva ingratitud, el darrer demana
a la Mort de perdonar-li la vida i d’endur-se els seus pares en lloc d’ell (“Vés a ma
mare, qui·s vella, / mata mon pare ab ella, / sols jo age libertat”, versos 603-605). La
Mort, però, li diu que no hi ha remei contra els designis de Déu (“axí·u à Déu definit”,
vers 658), i que hauria d’acceptar el seu destí com a gràcia.
El Bandoler, que és el pròxim a aparèixer davant del públic, ha estat interpretat per
Romeu (1995: 31) com a personatge relacionat amb els robatoris després de les Guerres de les Germanies (1521-1523), que es queixa de les injustícies sofertes pels seus.
Igual que el Jove i el Jugador, es mostra sorprès però no atemorit quan és confrontat
amb la Mort. Fortament armat, fins i tot té el coratge de combatre-la, i quan ataca la
Mort amb un ganivet, és abatut per una fletxa, i finalment els diables se l’emporten.
L’obra continua amb l’episodi del Vell, la mort del qual és comentada pel Fosser
que precedeix el Rei. Aquest darrer es presenta amb autocomplaença com a sobirà
semblant a Déu (“[Jo sóc] com una divinitat”, vers 925), que té el poder de decidir
sobre la vida i la mort (“Jo mate, jo perdona / de la manera que jo vull”, versos
931-932). Igual que els personatges que l’han precedit, el Rei ha d’experimentar a la
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
Segons
��������������������������������������������������������������������������������������������������
Enric Cabra (1990: 167), aquesta cançó, que s’assembla a «La Mort i la Donzella», presenta
la mateixa estructura que l’obra i pot haver sorgit de la pràctica escènica. Pel que fa a possibles llocs de
representació, l’autor suggereix que l’obra, inscrita a la tradició franciscana, podria haver estat escenificada
al Convent de Jesús de Maó, que ja al segle xvi era una institució important.
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força que els seus plans són desbaratats per la Mort, que es presenta per a endur-se’l
sense miraments.
El personatge següent a entrar en escena és el Frare, que fa balanç de la seva vida
dedicada a servir Déu. Recorda els sacrificis i les dificultats que ha hagut d’experimentar al llarg dels anys, però es mostra confident que això ha estat pel seu bé. De
fet, el seu monòleg d’autopresentació pot ser vist com una invitació dirigida al públic
de seguir el seu exemple. Resumint el que ell considera l’actitud ideal, s’adreça als
espectactors dient: “Com a mort, sens resistèntia, / simplement, ab pasièntia, / eu a
fer lo que eus és manat” (versos 1033-1035). L’autor anònim fa que el Frare destaqui
de la resta dels personatges de l’obra per la seva actitud conscienciosa. El que fa que
el Frare sigui un personatge creïble és el fet de mostar-se feble a l’hora de tenir la
Mort al davant. En aquest moment, reconeix que hi ha una distància entre la teoria
i la pràctica que no és fàcil de superar (“Molt y·à del dir al fer / y del veure an el
tocar”, versos 1061-1062). Quan la Mort intenta tranquil·litzar-lo, recordant-li la vida
eterna, el Frare expressa la seva por de respondre a Déu (“tinc, empero, més temor /
del suprem governador, / jutge just, sense respecta”, versos 1083-1085).
L’última víctima de la Mort en aquesta obra és el Papa, que emfatitza el seu estatus
com a successor de Pere i enumera els seus privilegis, com per exemple el de concedir
indulgències, ordenar croades i jubileus, commutar vots, restaurar fraus, decidir sobre
dispenses matrimonials i legitimar descendència. Acaba el seu discurs dient que se
sent tan sublimat per la seva virtut, honestedat i estudis que no té por de res, llevat
de la Mort. Com si l’hagués conjurat amb aquesta última paraula, la Mort es presenta
dient al Papa que ha arribat la seva hora de morir. A l’única part de la rèplica del
pontífex que es conserva, el Papa confessa sempre haver tingut por d’aquest moment
i expressa la seva tristesa a la llum del caràcter inevitable de la situació. El text de
la còpia s’estronca d’una manera abrupta després de l’última estrofa en què la Mort
recorda al Papa que es trobarà tot sol al lloc on haurà d’anar (“A loch qu·eveu de
aribar / a on tot sol au de aribar / del vostro papal lo feix”, versos 1171-1175). Ja que
l’última part de l’obra no es conserva, la interpretació d’aquests versos es fa difícil.
L’al·lusió a l’estat de solitud del Papa després de la mort podria ser una referència al
fet d’haver de deixar enrere els seus consellers, més que no pas una sàtira anticlerical,
o una referència a un aïllament esplèndid concedit al Papa per a reflectir l’estatus que
havia tingut a la terra.
2. Conclusió
Pel fet de mostrar les diferents maneres com l’home afronta la mort, la Representació de la Mort mallorquina està emparentada amb les Ars moriendi medievals. Al
mateix temps, la peça representa una adaptació de la tradició de danses de la Mort
medievals per a un públic del segle xvi. Igual que a la dansa, la Mort convoca un
nombre de representants dels diferents estaments de la societat i de diferents edats. El
que s’hi emfatitza és la importància de la resposta de cadascú, el que és especialment
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subratllat en el cas del Jove, que és l’únic que gaudeix del privilegi de poder seguir
vivint fins a la vellesa. L’autor anònim introdueix aquest caràcter per a desfer les esperances de la gent d’obtenir la salvació mitjançant un penediment a l’últim moment,
reprenent així el tema polèmic de la justificació per la fe (Romans 3, 22-25) o per les
bones obres (Jaume 2, 14-26). Un altre personatge que destaca de la resta és el Frare
que és presentat com un exemple a seguir, no tant perquè practica el que es coneix
com a “menyspreu del món”, sinó perquè és l’únic personatge que viu d’una manera
conscienciosa. Això no obstant, també mostra la fragilitat humana i sent por davant
de la Mort, cosa que fa que el seu retrat guanyi en credibilitat.
Josep Romeu i Figueras (1995: 39-40) ha assenyalat que alguns dels passatges de
la Representació utilitzen fragments de la traducció catalana i de la continuació de la
Danse Macabre francesa del cementiri dels Innocents de París, feta per Pere Miquel
Carbonell i Gaspar Nadal a finals del segle xv. Hi ha també coincidències amb les
Cobles de la mort, reproduïdes al final del Llibre del venturós pelegrí, un poema narratiu de finals del segle xiv o principis del segle xv, que va gaudir de gran popularitat
fins al segle xix. Això no obstant, l’obra mallorquina va molt més enllà d’aquestes
fonts i és una creació que destaca de la resta de peces del gènere de les danses de la
Mort. Segons l’actual estat de la investigació, les qüestions relacionades amb la popularitat de la peça, el seu àmbit d’influència i possibles representacions resten encara
obertes.
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