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PRESENTACIÓ
El batec sempre present d’una obra mig adormida

Un dels plats forts que, durant segles, va perviure en el marc de la festa que Sencelles 
anualment dedica a la seva patrona, era la Comèdia de Santa Àgueda. Aquesta fou posada 
en escena per darrer cop l’any 1994. Llavors, resultà poc entenedora pel públic que acudí 
a l’escenificació i l’obra reclamava una mà experta que no la deixés caure en la pèrdua o 
l’abandó. 

Passats més de vint-i-cinc anys podem assegurar que l’objectiu que ens marcàrem, 
s’ha aconseguit amb escreix. Pot alegrar-se el nostre poble per què d’ara endavant tindrà 
a mà, revisats i corregits, els texts tradicionals que serviren a generacions i generacions 
de sencellers per conèixer i entendre millor la vida i martiri de la santa siciliana. De tot 
aquest afer n’ha tingut cura, i cal agrair-l’hi públicament, el Dr. Ramon Díaz i Villalonga. 
Amb l’aval de l’experiència assolida amb altres treballs versemblants i els mèrits de la 
seva tesi doctoral El teatre hagiogràfic a Mallorca. 1702-1864 (1992), ha rejovenit la nostra 
Comèdia i ens acosta al significat de cada lletra que hi apareix, de cada paraula i de cada 
expressió. I amb tot, haurà aconseguit que l’obra sigui apta per ser representada, de bell 
nou, d’alt d’un cadafal.

Per dur a bon port el propòsit que ens havíem marcat, l’amic Ramon ha revisat amb 
cura les diverses versions de l’obra que coneixem, fixant el guió que recull el present 
llibre i, sense perdre ni un àpex de la seva essència original, tot posant-lo a l’abast de la 
gent d’avui. Així mateix cal posar en valor, també, el treball previ  que ha fet per contex-
tualitzar històricament i literàriament els documents originals emprats. Aquest treball 
definitiu, sens dubte, ens reconcilia amb l’argument d’una obra tant nostrada i que, cre-
iem, mai no havia estat tants d’anys sense posar-se en escena. 
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La Comèdia de santa Àgueda era el vèrtex principal que estructurava el capvespre del 
dia de la Patrona. Després dels ineludibles dinars del migdia, que a les cases dels obrers 
o responsables de la festa hi prenien un especial relleu, a les tres del capvespre s’iniciava 
la representació. Per aquesta ocasió la Plaça de la Vila esdevenia un vertader amfiteatre 
estibat de cadires, cadires aplegadisses, cadires baixes, tamborets i banquetes que la gent 
hi portava de casa seva per seguir l’obra amb certa comoditat. Algunes famílies, just des-
prés de dinar ja enviaven els més menuts a col·locar els seus seients per tal de poder-se 
assegurar un lloc a les primeres files. El cadafal sempre es muntava a davant els portallons 
del cup de cas Felanitxer i els actors aprofitaven la portassa del mateix casal per vestir-s’hi 
i fer les entrades i sortides a l’espai escènic. 

Tot i que disposem de testimonis molt més antics, els primers programes impresos en 
fulls volanders no sortiren fins entorn de l’any 1950. Llavors, a més d’anunciar les solem-
nes completes el dia de la vetlla, el tradicional cercaviles amb els xeremiers, l’ofici major, 
les corregudes de joies, la processó i alguna funció de teatre a can Garrover o la projecció 
d’alguna pel·lícula als cinemes locals, es convidava a la comèdia: “A las 15 horas, se pon-
drá en escena en la plaza de España la tradicional comedia en tres actos SANTA AGUEDA, 
en verso mallorquín, representada por jóvenes de la localidad”. Aleshores per afavorir la 
concurrència de gent vinguda dels pobles voltants els mateixos programes anunciaven 
que “habrá un servicio extraordinario de camiones para Costitx, Pina y Lloret terminadas 
dichas funciones”.

Fins ben entrada la dècada dels anys setanta del segle vintè, tot el repertori era interpre-
tat exclusivament per homes. Fins i tot la protagonista era representada per un nin que co-
mençava a fregar l’adolescència. Guillem Salas Caldentey, de s’Arissal, fou el darrer al·lot 
que encarnà el paper de santa Àgueda l’any 1974. L’any que va venir a davant Magdalena 
Ramis Bibiloni, de can Pelea, va ser la primera dona que feu de santa Àgueda. Aquell any 
l’elenc es completà amb Maties Llabrés Aloy, de can Pou, en el paper de Quincià; Barto-
meu Llabrés Mairata, de can Riera, en el de Silvino; Sebastià Roig Miralles, des Campàs, 
en el de Celio; Llorenç Ferragut Llabrés, de can Cariet, en el de Marco; Jaume Ramis Lla-
brés, de can Pica, en el de Falconi; Felip Serra Ramis, de can Garrover, en el de Sant Pere; 
Antoni Vallès Perelló, de sa Cabana, en el d’àngel; Jaume Arrom Roig, de can Negret, i 
Guillem Oliver Coll, de can Coranta, en els papers de botxins; Gabriel Sans Horrach, de 
can Pafaca, en el d’Afrodísia; Pere Josep Cirer Sans, de can Puça, en el de Tamborino i 
Joan Cirer Ferragut, de can Rei, en el de Mustaca. Aquest paper ja l’havia heretat del seu 
pare Joan Cirer Cirer. L’any 1976, per primer cop la totalitat dels papers femenins ja foren 
interpretats per al·lotes de Sencelles. Na Joana Sans Llabrés, de can Masset, s’estrenà en el 
paper d’Afrodísia, i mestre Joan “Rei” que era l’escolà de la parròquia, cedí el paper i el 
vestuari de na Mustaca a la seva filla na Francisca Cirer Gelabert, de cas Teco. Amb aquest 
traspàs, tres generacions seguides de can Rei foren Mustaques. Toni Vallés relata que per 
fer d’àngel acompanyant de Sant Pere: “sa mare li arreglà el vestit de combregar de na Bel 
“Teco”, sa filla de mestre Joan “Rei”, s’escolà”. Alguns dels vestuaris, els guardaven a certes 
cases de la Vila i d’altres, principalment el de santa Àgueda i el de sant Pere, les monges 
del Convent de la Caritat.  

Durant l’espai de descans entre el segon i tercer acte partien de la plaça tots els membres 
de la clerecia, els obrers de santa Àgueda i els escolans de la parròquia, que es retiraven a 
dins l’església. La gent deia que ho feien per no haver de presenciar les escenes de quant 
“surt santa Àgueda amb sos pits ensangrentada”. La veritat és que la raó era una altra. Els es-
colans pujaven al campanar i des de les finestres d’aquell lloc presenciaven la darrera part 
de l’obra i controlaven cada una de les escenes. Just quan havia acabat tot, consumada ja 
la mort de santa Àgueda, començaven a repicar les campanes per significar, juntament 
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amb la música que assenyala la darrera acotació “toquen instruments”, el moment de la 
seva glorificació. A l’instant, sortia de l’església la processó amb la relíquia de la nostra 
patrona, acompanyada dels seus obrers i la clerecia revestida amb els millors ornaments 
de brocat tenyit de color de sang. La gent s’afegia al seguici i començaven a voltar pels 
carrers principals del poble. Amb aquest acabatall apoteòsic de la comèdia, es volia fer 
sentir la glorificació de la nostra Verge i Màrtir. Sembla que entorn de 1960 la processó 
va deixar de celebrar-se.

Per poder enllestir tota la feina que ara es presenta, el seu autor Ramon Díaz, s’ha ser-
vit de dos exemplars antics de l’obra: Comèdia de santa Àgueda i Comèdia de santa Àgueda, 
patrona de Sansellas. Ambdós són uns manuscrits que es poden datar del segle XVIII i que 
es conserven a la Biblioteca Pública de Palma, situada a l’edifici de Can Sales. I, encara, 
un tercer que ell mateix va ser a temps a fotocopiar després que el posés a la seva dispo-
sició la propietària, na Maria Oliver i Roig, de Can Coranta. Aquest, com el mateix Díaz 
Villalonga ens explicarà, fou redactat cap a finals del segle XIX pel qui després fou batle 
de Sencelles (1922-1923) Gaspar Oliver i Bibiloni, conco de na Maria “Coranta”, quan 
s’havia perdut la pista dels dos exemplars anteriors i que hom considera els originals. 
Llavors, Don Gaspar que havia dirigit la comèdia, “reuní els actors que sabien l’obra de 
memòria, els la va fer recitar davant seu mentre ell la copiava a la plagueta... després va 
escandir bé els versos i completà el manuscrit de les mancances i els buits textuals fins a 
restablir l’obra”. 

L’autor del llibre que teniu a les mans va recollir els valuosos testimonis de personat-
ges prou vinculats amb la comèdia, com els d’en Pere Josep Cirer i Sans, de can Puça, i 
el de mossèn Bartomeu Oliver i Amengual. El primer, com ja hem vist, interpretà durant 
tota la seva vida el paper del graciós de la comèdia, en Tamborino, el mossèn va prendre 
part en la direcció de l’obra. 

Amb tota seguretat la Comèdia de Santa Àgueda es conegué a Sencelles a partir del segle 
XVIII. Hem de remarcar que el seu precedent més immediat i que ens dona a conèixer 
Díaz Villalonga, Consueta del Misteri de la gloriosa sancta Àgatha, del segle XVI, és una obra 
que es cenyiria a l’àmbit dels Països Catalans on, ja ho sabem bé, la nostra patrona també 
és objecte de molta veneració. Es desconeix per complet l’autor de la nostra Comèdia; tan 
sols en Tamborino en els versos amb els quals clou l’obra en fa una petita referència sense 
donar-ne cap detall més:

 
I també lo que, de ditxes,
esperant per son auxili
eternament conseguir-les
el qui per sa major glòria
aquesta representació ha escrita. (Vv 2157-2161)
 
La centúria del devuit, encara que una mica tardanes, ens aporta les primeres referèn-

cies documentals de l’obra. Així en els llibres de l’Obreria de Santa Àgueda conservats 
a l’Arxiu Diocesà de Mallorca hi veiem com l’any 1770 el rector, doctor en Teologia, 
Bartomeu Verd i Falcó nomenà obrers de la patrona a Maties i a Felip Cirer, i capeller a 
mossèn Antoni Amengual, els quals, després de la festa d’aquell any, declararen que de 
fer passar la bacina durant la comèdia arreplegaren 17 sous, moneda de Mallorca, i que 
d’aquests, 4 els havien donat a mestre Pere Puig, fuster, àlies Liento, per armar el cadafal. 

Però si d’aquesta època tenim un document gràfic que considerem valuós en grau 
superlatiu i relacionem amb la comèdia, és el llenç del martiri de santa Àgueda que tro-
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bem a la predel·la del retaule de la seva capella. Obra que hem de datar dins la mateixa 
època, entorn de 1768 i 1775; no dubtem que el seu autor s’inspirà amb les escenes que 
ell mateix hauria pogut veure durant la representació de l’obra. Així, a una banda de la 
pintura, hi veiem assegut a un tron i a sota d’un dosser el personatge antagònic de la 
vida de Santa Àgueda, el governador Quincià, el qual representa als sequaços de la llei 
pagana, que s’erigí en el màxim entrebanc en la vida de la verge i n’ordenà el seu martiri. 
Ocupant la part central, hi veiem l’escena cruenta del moment en què un dels botxins es 
disposa a fermar amb una llendera el coll de la nostra patrona i altres dos que, amb unes 
tenalles semblants a les usades pels mateixos comediants, li tallen els pits. Tot això es 
reflecteix perfectament en el guió i una de les acotacions apunta: “Surt santa Àgueda amb 
sos pits ensangrentada, una cadena al coll, lligada amb les mans darrera, tenint-la un botxí i lo 
altre al costat esquerre (...) i se posen davant el senyor president” (Vv 1590-1591). 

També veiem a l’obra pictòrica un braser de caliu ben encès i ationat per un altre per-
sonatge, i que és un dels detalls que apareix a la Llegenda Aurea de Jacopo della Voragine, 
font literària bàsica de la nostra comèdia hagiogràfica: “Acte seguit, el cònsol ordenà als seus 
servidors que preparessin un gran foc, i que quan la llenya fos convertida en caliu, l’escampessin 
en terra mesclada amb trencadís de teules, i damunt aquella espantosa màrfega hi arrosseguessin el 
cos nuu de la virginal donzella”. En el fons de la part dreta del llenç hi veiem una represen-
tació idealitzada del terratrèmol que sacsà la ciutat de Catània en el moment del martiri 
de santa Àgueda i que a la comèdia s’escenifica d’aquesta manera: “se fa gran renou dedins 
de terremoto” (Vv 2062-2063). Aquest detall també beu de la font de la Llegenda: “Quant els 
esbirros estaven aplicant a Àgueda els terribles turments, es produí un espantós terratrèmol. La 
ciutat sencera va tremolar, el palau consular s’ensorrà i esclafà a dos dels consellers del cònsol...” 

Els personatges d’aquest quadre de la capella inspiraren la confecció dels vestuaris 
emprats a l’obra, tot i que amb una certa decadència, fins als anys setanta del segle XX. 
Vegeu sinó l’abillament d’en Tamborino i altres detalls que podeu comprovar a les fotos 
d’aquesta època que s’adjunten en el llibre. I encara més, fitxau-vos en els “mostatxets” 
que es repeteixen a ambdós llocs.         

La gent major que nosaltres hem pogut conèixer sempre tenien present la Comèdia 
de santa Àgueda. Volem compartir-vos alguns testimonis que hem pogut recollir sobre 
la vivència d’alguns d’ells. L’any 1975 en el programa de la festa de la patrona, mossèn 
Bartomeu Oliver hi va escriure:

 
“El capvespre a la plaça representaven la comèdia de Sta. Àgada. Obreta senzilla en vers, venguda 

no sabem d’on ni quan. Molts de comediants eren cada any els mateixos i tenien el seu propi vestit, un 
bon vestit. Qui volia seure, hi duia cadires i n’hi duien moltes, però encara molta de gent quedava dreta 
per darrera. Els papers femenins eren representats per homes disfressats de dona. Com no sempre  en 
tota la plaça hi havia silenci rigorós i sense altaveus, a vegades els de lluny no entenien lo que es deia, 
però hi havia dos graciosos, el Tamborino i la Mostaca, que amb els seus gestos i agudeses feien estar 
la gent atenta. Molts anys va ésser Tamborino en Xotano que compareixia de Ciutat i Mostaca en Pau 
Roquet; l’apuntador era mestre Toni Rata. A la comèdia no es feia pagar res, però es solia rifar un gall i 
els comediants es repartien el benefici. No es feia propaganda en els diaris ni d’altra manera. Però com 
que cada any es feia ja ho sabien els pobles veïns i amb carros i bicicletes omplien el poble de gom a gom. 
Molts cada any repetien sense faltar. Els nins en rebien una forta impressió. Després repetien trossos de 
la comèdia i escarníen gestos dels comediants dins porxos fent pagar una gulla per entrar”.   

Els anys de la República i de la Guerra Civil Espanyola la comèdia no es va posar 
en escena. “Es deixà de representar en el anys trenta i es recuperà en els quaranta” explica el 
mateix Oliver en un reportatge periodístic (Última Hora, 5-febrer-1986. Pàg. 23). Mestre 
Joan “Rei” ens parla que el darrer cop que la feren abans d’aquella interrupció “rifaren 
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una bicicleta que era igual que avui en dia rifessin un avió, a dos reals cada bitllet”. Llavors men-
ciona una versió mecanografiada de la comèdia i que Ramon Díaz ens dirà que coneix 
gràcies a una còpia que li feu avinent el Pare Gaspar Munar, missioner dels Sagrats Cors, 
fundador de la Biblioteca Balear del Monestir de la Real. Entorn dels anys cinquanta es 
trobà a can Garau, casa ben relacionada amb la festa de santa Àgueda, un manuscrit de la 
comèdia “que no hi havia qui l’entengués”. Aleshores mestre Toni “Rata” en tenia un altre. 
Sospitam que aquests dos puguin ser els que ara es conserven a la Biblioteca Pública de 
Palma. Entre un i l’altre “Don Pedro [Munar Carbonell, àlies] Carone [llavors recentment 
ordenat de prevere], en va elaborar un ja fet a màquina que encara reina... En aquell temps n’hi 
havia molts que no sabien llegir i mestre Antoni Rata, els feia aprendre els papers a força d’assajar. 
Ensallavem de després des vermar fins el dia de la festa, i es poble la sabia de cor, però els agradava 
i hi tornaven cada any” (revista Sa Sella, núm. 9. Juliol-agost de 1988. Pàg. 9). En un altre 
punt, en Toni Placa i Cirer, que també feu d’escolà a la parròquia, apunta que alguns 
anys, primer es feu la processó i llavors la comèdia. I el lloc on es representava aquesta, 
tradicionalment era la plaça de la Vila, però també l’havia vista fer a can Garrover, al 
Cinema Victòria i “aquí avon es es corté de sa Guardia Civil”, actualment Biblioteca i Arxiu 
Municipal de Sencelles (revista Sa Sella, núm. 4. Gener de 1985).

Ja hem vist abans com els anys setanta del segle XX foren d’empenta i d’adaptació als 
nous signes del temps per a la nostra comèdia. Llavors el jovent aficionat al teatre, agru-
pat sota l’estela del Centre Cultural de Sencelles i que l’havia escenificada entre 1974 i 1976, 
es constituí en companyia escènica. Per nom triaren el de Grup Teatral Santa Àgueda, tot 
recordant l’obra que els havia ajuntat i amb l’afany de fer gala d’un dels nostres signes 
d’identitat local als altres pobles on poguessin ser convidats a actuar. Macià Llabrés Ra-
mis ho declara sense embuts “d’aquelles representacions va néixer la idea de crear un grup de 
teatre que tendria per nom Santa Àgueda” (Programa de la festa de Santa Àgueda de 1994). 
L’any 1975, a més de la Comèdia de santa Àgueda, debutaren per les festes de la Mare de 
Déu d’Agost amb l’obra Molta feina i pocs doblers, original de Joan Mas, i no sabem “per 
quines cinc-centes” a partir de  1977 deixaren d’escenificar la nostra obra per ser substi-
tuïda per una altre de caire costumista i còmic. Aquell any presentaren Siau Benvingut, 
d’Alexandre Ballester. 

Tot i això la comèdia no va caure en l’oblit. A patir de l’any 1978 s’organitza el concurs 
de carrosses de santa Àgueda i almenys dues vegades l’atrezzo de la comèdia és aprofitat 
per mostrar, de bell nou, l’escenificació del martiri. Una d’aquestes ocasions fou l’any 
1988. Menava el tractor en Ramon Morey Llabrés, que aleshores era l’obrer de santa 
Àgueda. Els integrants de la carrossa foren: santa Àgueda na Catalina M.M. Coll Oliver, 
de can Pep; Afrodísia na Francisca Garcias, de can Revull; Sant Pere (?); Àngel, n’Aina 
Llabrés Llabrés de can París; guàrdies del cònsol l’amo en Jaume Llabrés de can Tomàs i 
en Xesc Florit de cas Bergant; Tamborino na Catalina Florit Florit de cas Bergant; Mustaca 
n’Aina Llabrés Amengual de can París; i el públic representat pels nins: Ramon Morey 
Coll, actual obrer de santa Àgueda, Maria Antònia Llabrés Llabrés, Antoni Florit Florit, 
Aina M. Ferrer Caldentey... 

L’any 2001, als inicis de la meva recerca sobre la història de tot el que envolta al pa-
tronatge de santa Àgueda a Sencelles (tasca que després de vint anys encara no he estat 
capaç d’enllestir), l’insigne historiador Pare Gabriel Llompart, teatí i bon amic, m’expli-
cà que entorn de 1955 havia conegut i estudiat la comèdia. Llavors la donà a conèixer 
al professor Josep Romeu i Figueres qui es trobava de ple en la redacció del seu corpus 
titulat Teatre Hagiogràfic (Barcelona, 1957. Tres volums), però que al final, tot i que treballà 
i publicà la Consueta del Misteri de la gloriosa Santa Àgata (vol. I i II), manuscrit de tradició 
catalana descobert aleshores pel Pare Nolasc del Molar, caputxí, no va incloure la versió 
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mallorquina. No és que menyspreés la nostra comèdia, ans no s’ajustava a la cronolo-
gia establerta en el seu treball i que manifesta just en les primeres paraules de la seva 
introducció: “El present recull comprèn els textos dramàtics d’assumpte hagiogràfic que 
coneixem fins al segle XVI”.    

Segons em digué Bartomeu Verd, de Son Verd, ell mateix començà a investigar la his-
tòria de la comèdia de santa Àgueda, però no arribarem a veure cap resultat de la seva 
tasca. Joan Florit Horrach, de Can Cota, ha presentat algun article a la revista local Sa 
Sella que posa en valor l’obra, com el que hom pot llegir en el núm. 42 (novembre-desem-
bre de 1995). L’any 2011 vaig coordinar un número monogràfic de la mateixa publicació 
editada pel Centre Cultural de Sencelles, dedicat a la patrona de Sencelles. I en aquest hi 
tingueren cabuda dos articles que tracten el mateix tema: “Teatre hagiogràfic a Sencelles: 
la comèdia de Santa Àgueda” i “Girant l’ullada cap enrera... records de la comèdia de 
Santa Àgueda”, signats respectivament per Maria Antònia Llabrés Llabrés, de Can París, 
i Antoni Vallés Perelló, de sa Cabana. 

La posada en escena de la comèdia l’any 1994 es deu a l’entusiasme que hi posà Macià 
Llabrés Ramis, que ja l’havia dirigida amb anterioritat, i al suport que trobà en les insti-
tucions públiques. També en actors que ja havien representat l’obra i en altres de nova 
fornada. L’elenc es completà d’aquesta manera: Santa Àgueda fou n’Antònia Vallés Ra-
mis de can Raspeta; Quincià en Tomeu Llabrés Mayrata de can Riera; Afrodísia na Maria 
Concepció Bennassar Llabrés de can Llabrés; Celio en Joan B. Florit Horrach de can Cota; 
Tamborino en Pere Josep Cirer Sans de can Puça; Mustaca na Joan Ferragut Fiol de can 
Betlem; Silvino en Jaume Ramis Llabrés de can Pica; Falconi en Josep Vaquer Crespí de 
can Vaquer; els agutzils o botxins foren en Joan Florit Salas de can Caragol i en Tomeu 
Cladera de ca n’Amparo, sant Pere en Felip Serra de can Garrover; i l’Àngel na Margali-
da Crespí Bennassar de can Morei. Jo, juntament amb en Felip Ramis Llabrés de can Pica, 
aparesc en el programa com a apuntador. Però en el darrer moment vaig haver d’assumir 
el paper de Marco. Aquest any férem la comèdia en el pavelló municipal d’esports de 
Sencelles i, tal va ser l’èxit, que s’hagueren d’organitzar dues funcions, el dia de santa 
Àgueda al capvespre i al vespre.

L’any 2003 és editat el Diccionari del teatre a les Illes Balears, a cura de Joan Mas i Vives 
(edic. de l’Abadia de Montserrat) el qual inclou, entre altres entrades relatives a Sence-
lles, una sobre la Comèdia de santa Àgueda que signa el mateix Ramon Díaz i Villalonga. 
El temps de vacances de 2018 fou propici per que Pere Bergas i Llabrés fes una primera 
revisió dels texts, amb mires a poder-la donar a conèixer a les generacions actuals. 

La darrera actuació a favor de la salvaguarda del llegat de la Comèdia de santa Àgueda 
fou l’any 2020, amb la creació de la colla de gegants que representen a en Tamborino i a 
na Mustaca i que venen a enriquir el conjunt d’imatgeria festiva de Sencelles. Aquests 
dos personatges, a damunt el cadafal, com veurem, donen vida a episodis lúdics amb 
llenguatge àgil, grotesc i amb una marcada càrrega burlesca. La seva aparició, carregada 
d’enginy i comicitat, era inevitable que no provoqués rialles entre al públic i en els mo-
ments de forta càrrega dramàtica esdevenien una mena d’assossec per el públic. Aquests 
dos personatges van esdevenir els dos més populars i esperats de la comèdia. Fins i tot 
amb el temps, els seus noms feren fortuna entre els sencellers i les senncelleres, i amb 
facilitat s’introduïren en l’imaginari col·lectiu. Aquí, encara podem escoltar una dita ben 
nostrada i recurrent “això pareix una Mustaca” quan feim referència a una cosa amb trets 
lletjos o desgarbats. També hem sentit dir “aquest ha pegat un tamborinada” que és lo 
mateix que pegar un panxada. O “s’ha posat com en Tamborino” que vol dir que “posats 
peus davall taula, ha quedat com un senyor”. Vegem sinó el que passa en el transcurs 



de la segona jornada en què ambdós mengen i beuen sens quedar assaciats. I de la popularitat 
passaren a la representativitat. Amb això vull dir que, almenys, els més menuts en lloc d’ano-
menar l’obra pel seu nom, li deien la Comèdia d’en Tamborino i na Mustaca.

Quan va sorgir la idea de crear una colla de gegants de Sencelles que ens representessin com 
a poble que estima i promou la cultura, vam creure convenient recuperar de l’imaginari col·lec-
tiu mig oblidat, a aquests personatges tant nostrats i donar-los a conèixer a les generacions més 
joves del nostre municipi. Així en Tamborino i na Mustaca sortiren del seu hàbitat habitual de 
ficció, per convertir-se partícips de les alegries, les festes i les bulles de Sencelles. Cal apuntar 
que aquest projecte ho havíem concebut feia uns anys i es pogué realitzar gràcies al suport eco-
nòmic de l’Ajuntament de Sencelles i del jovent del poble, agrupats a l’animosa comissió que 
organitza la festa Embala’t de la Mare de Déu d’Agost.

Però no sempre s’ha valorat la nostra comèdia com es mereix. Sabem que almenys amb dues 
ocasions s’ha intentat suplantar els texts antics i originals per altres de refets o escrits de bell 
nou. Entre 1929 i 1933 mossèn Guillem Bennassar i Vanrell, prevere natural de Campos, “po-
eta vernáculo, de agudo estilo y fino humor”, enllestí el guió d’una nova obra per mediació dels 
senyors Morell-Molinas. Aquesta, també escrita en vers, comença amb les paraules de la mare 
de Santa Àgueda:

 
Altre volta filla meva,
nostro Déu nos vol provar,
negre tempestat ja s’alsa
quantra el nom de Cristià.

I acaba amb aquestes altres de la nostra patrona:

Oh Sancelles, vila honrada,
que m’has presa per Patrona
mira la doble corona
ab les que me present adornada.
Màrtir i Verge aclamada
som de Déu per gran favor,
ten-me sempre devoció
mes virtuts imita feel
i en la terra i en el cel
tendràs me protecció.   

  
Més tard, mossèn Felip Alzina i Amengual que fou ecònom de Sencelles entre 1951 i 1970, 

volgué encomanar una nova obra teatral dedicada a santa Àgueda,  al misser, escriptor i poeta  
Don Llorenç Moyà i Gilabert de la Portella. Però, sembla, que els mateixos comediants que 
cada any representaven la comèdia històrica, no ho veren amb bons ulls i el projecte ja no va 
perseverar. 

Fins aquí hem volgut recollir, a mode de preàmbul del treball que segueix i que realment 
mereix encomiar, tot el que coneixem referent a la comèdia de santa Àgueda de Sencelles. 
Amb tot, no en teníem prou. No ens val tenir un text teatral mig adormit. Donem pas a la bona 
feina feta per l’amic Ramon i desitgem que, llavors, surtin sencellers i sencelleres disposats a 
donar-li vida a dalt del cadafal. 

Jordi Llabrés i Sans, 
cronista oficial de la Vila de Sencelles. 





Comèdia de santa Àgueda,
verge i màrtir
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1. LES REPRESENTACIONS DE SANTA ÀGUEDA: 
DEL SEGLE XVI AL SEGLE XX1 

 El teatre hagiogràfic barroc escrit a Mallorca pels volts del segle XVIII només 
el podem estudiar a partir de les fonts escrites: dels manuscrits, una mica de premsa, 
els diaris personals, la recerca als arxius, etc; excepció feta, però, de la Comèdia de santa 
Àgueda que, encara que amb intermitències, les representacions s’han mantingut al llarg 
de tot el segle XX al poble mallorquí de Sencelles, d’on n’és la patrona. Per tant, encra 
hi ha força gent que l’ha vista representada, hi ha gent del mateix poble que l’ha repre-
sentada i, sobretot, poguérem comptar amb el testimoni d’una persona, en Pere Josep 
Cirer2, de malnom a Sencelles “Pep Puça”, i al poble de Consell, on passà a viure quan 
es casà, “Pere de ca na Toia”. Quan l’entrevistàrem, Pere Josep Cirer tenia una setantena 
d’anys, ens digué que havia intervingut a la Comèdia d’ençà que en tenia 12, -per tant, 
això ens situa devers els anys vint-, en la representació de l’esmentada comèdia, com a 
actor i com a director; amb la qual cosa el feia un testimoni viu de l’evolució de l’obra 
al llarg del segle XX. També m’he servit de la informació que em donà Bartomeu Oliver 
Amengual (1903-1993), capellà i mestre d’escola, en una entrevista que li vaig fer el 12 
de juliol de 1985 a casa seva de Sencelles.

 1.1 ELS MANUSCRITS

 Fins al moment de la nostra investigació sobre el teatre hagiogràfic mallorquí, 
teníem localitzats dos manuscrits que corresponen, però, a una mateixa obra: la Comèdia 
de s[anta] Àgada, ver[ge] i m[àrtir], conservat a la Biblioteca Pública de Mallorca amb la 
signatura de manuscrit 1114, i la [Comèdia de santa Àgueda] que és conserva incomplet 
a la mateixa biblioteca amb la signatura 1106. A més, vàrem poder localitzar un tercer 
manuscrit del qual hem pogut saber el copista i les circumstàncies particulars en què es 
va fer la còpia; es tracta de la Comèdia de santa Àgueda. Patrona de Sansellas, manuscrit de 
propietat privada. Aquesta és, respectant la transcripció dels manuscrits, la descripció 
tècnica de tots tres.

 1a. Comèdia de s[an]ta Àgada, ver[ge] y m[àrtir].

 Manuscrit conservat a la Biblioteca Pública de Palma “Can Sales” amb la signa-
tura 1114. Segle XVIII. Enquadernat en rústica en paper marró. 310x105 mm. 21 folis. 
Numeració moderna a llapis a l’1 al 21 + 2 fulls de guarda. D’una sola mà. Núm. iden-
tificació actual: CCPB000789770-73

1 Comunicació presentada al II Col·loqui Internacional. Problemes i mètodes de literatura catalana antiga. «Teatre català 
antic». Girona, 1998. Publicat a ROSSICH, Albert (coord.): El teatre català dels orígens al segle XVIII.-Kassel.- Edition Rei-
chenberger.- 2001.
2 Entrevista feta a Consell, el maig de 1998.
3 Per aquest manuscrit i el següent es pot consultar el catàleg a http://catalogos.mecd.es/CCPB/cgi-ccpb/abnetopac?ACC=101.
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  1a Jornada  (folis 1r -7v)
 COMENÇA:  [QUINCIANO] Des de que per me fortuna
 ACABA:  TAMB[ORINO] Goñaré salari doble
  2a Jornada     (folis 7v-14r)
 COMENÇA:  AFR[ODíSIA] En va resisteis, Àgueda divina
 ACABA:  TAM[BORINO] Jas, du-te’n aquexas peras
  3a Jornada     (folis 14r-21r)
 COMEÇA:  MARC[O]  Vuy teniu feyne de l’art.
 ACABA:  TAMBORINO Aquesta representació ha escrita.

PERSONATGES

 Quinciano, president; Silvino, cavaller; Falcònio, cavaller; Cèlio, excarciller; Marco, 
criat; Tamborino, graciós; santa Àgueda, sant Pere, un Àngel, Afrodícia, aldult[er]a; dos 
ministres i Musta[ca], graciosa.

 1a’. [Comèdia de santa Àgueda].

 També conservat a la Biblioteca Pública de Palma “Can Sales” amb la signatura 
1106. Enquadernat en rústica amb paper d’embalar marró. 305x210 mm. Segle XVIII. 
Mutilat al començament i final. Numeració en tinta del foli 5 a 44. Numeració moderna 
a llapis del foli 1 al 18; entre els folis 7 i 8 n’hi ha un sense numerar. Els folis 15 i 16 estan 
foradats considerablement i els 17 i 18 xapats per la meitat. Manuscrit mal conservat. 
Núm identificació actual: CCPB000789761-8.

  1a Jornada     (folis)
 COMENÇA:  QUINCIANO Pues q[uè] r[e]sistència auna.
 ACABA:  TAMBORINO Guañaré salari doble.
  2a Jornada  
 COMENÇA:  AF[RO]D[ÍSIA] En va resisteix, Àgata divina
 ACABA:  TAMB[ORINO]  Jas, du-te’n aquexas peras.
  3a Jornada 
 COMENÇA:  MARCO  Vuy teniu feyna de l’art.
 ACABA:  MARCO  El ser Àgada ignocent.

 PERSONATGES

 Quinciano, Tamborino, Silvino, Falcònio, Marco, Cèlio, santa Àgada, Verdugo 1, 
Verdugo 2, Mustaca, Afrodícia, s[an]t Pera i un Àngel.

 1a”. Comèdia de santa Àgueda , patrona de Sansellas.

 Es conserva manuscrita a una plaqueta de comptabilitat amb les tapes de cartró, 
foliat d’un paper semblant al d’aigües, vermell i negre. El llom és de tela grana. 210x158 
mm. 48 folis + 29 en blanc i un de guarda, tots ells sense numerar. Segle XIX. Fins al f. 34r 
és d’un copista i del 34v al 48v d’un altre. El guardava en propietat Maria Oliver Roig 
(“Maria Quaranta”), de Senselles (Mallorca). L’anomenarem manuscrit Oliver.
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  1a Jornada
 COMENÇA:   QUINCIANO Des de que me fortuna.
 ACABA:  TAMBORINO Este Mustaca m’i importa.
  2a Jornada
 COMENÇA:  AFRODÍCIA  En va resisteix, Àgueda divina.
 ACABA:  TAMBORINO Jas, du-te’n aquexas peras.
  3a Jornada
 COMENÇA:  MARCO  Avuy tenim feyne de l’art.
 ACABA:  TAMBORINO Aquesta representació havitas.

 PERSONATGES

 Quinciano, president; Silvino, cavaller; Falcònio, cavaller; Cèlio, presoner; Mar-
co, criat; Tamborino, graciós; santa Àgueda, san Pera, Afrodísia, adultera; dos verdugos 
i Mostaca, graciosa.

 L’origen d’aquest darrer manuscrit és força curiós; vegem-ho. A finals del segle 
XIX, no sabem ben bé per quin motiu, es va donar per perdut el text original del segle 
XVIII, si més no a Sencelles així es va creure, tot i que, com hem vist a la descripció, ens 
n’han pervingut dues còpies conservades a la Biblioteca Pública de Palma “can Sales”. 
Fos com fos, a finals del segle XIX, Gaspar Oliver, que en va ser el director i, a més, batle 
de Sencelles, reuní els actors que sabien l’obra de memòria, els la va fer recitar davant 
seu mentre ell la copiava a la plagueta abans descrita. Segons, Pere Josep Cirer, després 
va escandir bé els versos i completà el manuscrit de les mancances i buits textuals fins 
a restablir l’obra. El manuscrit que va sortir de tot aquest procés, i que li hem atorgat 
la signatura 1a’’, ha estat el que s’ha servit per a totes les representacions fetes amb in-
termitència al llarg del segle XX. Fins aquí on sabem, és l’única còpia que es guarda a 
Sencelles, si exceptuam les fetes a partir d’aquest manuscrit.

 Amb tot, però, al llarg de la recerca ens vàrem trobar amb una còpia feta al segle 
XX que és anecdòticament significativa. Aquesta es conserva a la Biblioteca Balear, al 
monestir de Sant Bernat de la Real, a Palma; es tracta d’una còpia mecanografiada, feta 
a partir del manuscrit de Gaspar Oliver, molt deficient en tots els aspectes; és, abreu-
jant, una transcripció molt poc pulcra, mal arranjada i força descurada en la puntuació. 
L’existència d’aquesta còpia es deu a que fou un obsequi de Sencelles a uns actes litúr-
gics que feu al poble el pare Gaspar Munar, persona a qui devem la magnífica biblioteca 
de la Real. A ell en vida li dec la coneixença i la procedència d’aquesta còpia.

 1.2 LES FONTS I ELS PERSONATGES DE L’OBRA

 Un cop fetes les descripcions dels manuscrits, cal que esmentem que la Comèdia 
de Santa Àgueda segueix amb fidelitat la narració de la santa que va recollir Jaume de 
Voragine a la Llegenda àuria4, tant en l’espai escènic -Catània- com en els esdeveniments. 
Hi constatam alguna mínima desviació que esmentam en el relat dels fets: Quintilià 
-a la comèdia Quinciano, enamorat de la seva bellesa i de la seva condició social, vol 

4 Vegeu-ne VORAGINE, Jacques de (1967): La légende dorée, 1.- París.- Garnier-Flammarion, o bé a VORÁGINE, Santiago 
de la (1989): La leyenda dorada, 1.-Madrid.- Alianza Editorial. Es tracta d’una compilació de vides de sants, escrita en llatí 
entorn de l’any 1264, de gran popularitat a l’Europa de l’Edat mitjana.
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aconseguir Àgueda en matrimoni, perquè així Quintilià assoliria la condició de noble. 
Àgueda rebutja la proposició -a la comèdia queda més palès que els motius són per 
conservar la fe cristiana- i Quintilià la tanca a un bordell perquè Afrodísia la “contagiï” 
del fruïment dels plaers carnals i terrenals; d’aquesta manera s’hi introdueix el tema 
de l’alcavoteria i el prostíbul. Afrodísia no aconsegueix els propòsits que li han enco-
manat. Quintilià, enfurismat per la convicció en la fe cristiana d’Àgueda, ordena que 
li siguin tallats els pits i posteriorment empresonada sense cap metge ni medicines per 
guarir-la. De nit entren a la cel·la un ancià i un nin- a la peça teatral queden personi-
ficats en sant Pere i en un àngel- que la curen després de dir-li que eren uns enviats 
de Jesucrist. Quintilià ordena que sigui arrossegada pel foc i el caliu fins a cremar-la. 
Finalment, un terratrèmol ensorra el palau; els consellers moren esclafats i el poble 
s’amotina contra el cònsol perquè creu que la malvestat és deguda als turments que 
ha fet patir a Àgueda. De fet, la nostra comèdia acaba en aquest punt, però la Llegenda 
àuria continua amb la mort d’Àgueda i de Quintilià.

 El seu precedent teatral català immediat és del segle XVI; es tracta de la ja es-
mentada Consueta del Misteri de la gloriosa sancta Àgueda5, editada per Josep Romeu, 
que també s’ajusta a la Llegenda. i que, com diu l’editor, l’anònim autor hi va incloure 
«diverses addicions i variants degudes a necessitats dramàtiques i expositives, com 
són els papers de l’agutzir, del criat i del galant (...) i la presència i els parlaments de 
dos consellers (...) i la col·locació [al text de la Consueta] del primer empresonament 
d’Àgata6.» Com és sabut, aquest és un manuscrit que ens ha arribat fragmentari, ja que 
només se’n conserva 486 versos. Té la particularitat, poc habitual entre les consuetes 
d’aquest segle, d’incloure elements profans; cosa que serà una constant ben palesa a 
tots els manuscrits de teatre sobre vides de sants del segle XVIII, de clara filiació bar-
roca.

 L’eix de la comèdia barroca que editam gira entorn de la dicotomia de la llei pa-
gana -representada per Quinciano i Falcònio que adoren els déus pagans Mart, Neptú, 
etc.- contra la llei cristiana, representada per Àgueda, que la defensa amb arguments 
més bé de caire dogmàtic i teològic, com són la creença en un sol déu, el misteri de la 
Santa Trinitat, la prescripció de viure sense pecat i austerament, el rebuig dels béns 
materials, l’infern, etc.

 Així, els personatges de l’obra s’agruparan entorn dels dos protagonistes que 
simbolitzaran aquestes dues esferes: Quinciano, que regirà el món pagà, i santa Àgue-
da, que aglutina els abjurats que es faran cristians. A tall comparatiu, hem elaborat un 
esquema dels personatges que apareixen a la peça del XVI, la Consueta del misteri de la 
gloriosa Sancta Àgatha, i l’obra del XVIII, la Comèdia de Santa Àgueda. Patrona de Sanse-
llas:

5 Vegeu Teatre hagiogràfic, vol II.- Barcelona.- Barcino.- Els nostres clàssics; 80.- Edició a cura de Josep Romeu. La peça ocupa 
les ps.35 a 66.
6 Op. cit., p. 34
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 Sancta Àgata     Santa Àgueda 

 Quincià      Quinciano 

 Affrodisa     Afrodísia 

 L'algutzir     Cèlio [escarceller] 

 Meretrius: 

     Primera filla     Ø 

     Segona filla     Ø 

     Tercera filla     Ø 

 Consellers de Quincià: 

     Lo primer conseller    Silvino [conseller major] 

     Lo segon conseller    Falcònio 

 Lo jove [seductor]    Ø 

 Criat de Quincià    Marco 

  Ø     Tamborino [criat graciós] 

  Ø     Mustaca [criada graciosa] 

 Sant Pere     SantPere 

 Infant      Àngel 

 Sarjans [botxins]    Verdugo 1r 

       Verdugo 2n 

 Jesús      Ø 

 Comparses: 

     "Els altres de casa" 

        [de Quincià]    Ø 

     Les altres 6 filles 

        d'Affrodisa     Ø 

     El poble     El poble de Catània 

MISTERI SEGLE XVI COMÈDIA SEGLE XVIII 
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 Romeu creu que “el poble” devia sortir a la part que manca del manuscrit i que, 
segons Voragine, protesta pels turments infligits a Àgueda7. També Romeu fa la supo-
sició que podien aparèixer a escena les altres sis filles que, en un total de nou, tingué 
Afrodísia d’acord amb la Llegenda àuria. Així mateix fa la hipòtesi de la presència de 
Jesús, que hom creu que assistí a l’enterrament de la santa.

 En efecte, així com passa a altres obres hagiogràfiques, tant al Misteri com a la 
Comèdia  els personatges formen part de l’esfera de Quincià o de santa Àgueda, que, 
com hem avançat, representen dos mons encontrats que, al capdavall, serà el conflicte 
de l’obra. Al text del XVI els personatges pagans, subjugats al pretor romà Quincià, són 
el seu criat, l’algutzir, els dos consellers, Affrodisa i les meretrius i els sarjans mentre que 
Àgueda és l’únic personatge del món cristià fins a l’aparició de sant Pere i un infant al 
final de l’obra, just on el manuscrit és mutilat. Per la seva part, a la comèdia divuitesca, 
Quincià es veu envoltat dels consellers Falcònio i Silvino, de Marco, de Cèlio, d’Afro-
dísia i dels botxins; la innovació barroca dels personatges rau en el fet que Àgueda es 
veu acompanyada, a més de sant Pere i de l’Àngel també al final de l’obra, dels dos cri-
ats graciosos, Tamborino i Mustaca, al decurs de tot el drama.

 Aquests personatges protagonitzen escenes lúdiques, amb un llenguatge àgil i 
fins i tot grotesc, encalçaments per l’escenari i escenes paral·leles, no exemptes d’un cert 
to burlesc, a les dels senyors: si Falcònio fa presa Àgueda, Tamborino fa el mateix amb 
Mustaca; quan Falcònio duu Àgueda davant l’Emperador, Tamborino hi porta Mustaca. 
A la segona jornada s’alternen amb força regularitat les escenes entre els senyors amb 
les dels criats, que rebaixen el to greu dels enfrontaments entre la santa i el món paga, 
donen agilitat al text i, en definitiva, el desembafen de la rigorositat hagiogràfica tot 
acostant-la al tarannà lúdic de l’entremès.

 Vegem-ne un fragment de la 3a jornada (vv. 1679-1710) que ens permet d’exem-
plificar el que diem; l’acció és situada dins la presó on han tancat Àgueda, Tamborino i 
Mustaca:

 TAMBORINO  (Plorant.)
    Ai!, a on llamp m’han posat?
    Què és aixo? Ningú m’ajuda.
    Serà això perquè jo puda
    ningú mai s’és acostat.

 MUSTACA   (Plorant.)
    I jo no sé què ha de ser
    d’estar tant davall cobert.

 TAMBORINO  Digues-me, llop, per qui es perd?

 MUSTACA  Per tu es perd, baladrer!

 TAMBORINO Jo m’aixecaré, per lleus, 
    que t’espanyaré a rapades!

7 Op. cit., p. 31
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 MUSTACA  Sempre teves són estades,
    gatot, i llances remeus;
    jo amb una mossegada
    t’arrencaré una costella
. 
 TAMBORINO Sempre ets estada cadella,
    mal sies escorterada!

 ÀGUEDA  Deixau, germans, la pendència;
    descansau en el turment,
    que ja Déu omnipotent
    hi donarà providència.

 TAMBORINO Senyora Àgueda, no puc,
    perquè no hem sopat encara.

 ÀGUEDA  Teniu paciència per ara.

 MUSTACA  Tampoc no he mort es cuc,
    com vols que puguem dormir 
    damunt esta terra broixa,
    per vida de na Bet coixa
    que jo no ho puc sofrir.

 ÀGUEDA  Dormiu, dormiu un petit;
    deixau-me fer oració.

 TAMBORINO Aquesta fonc ocasió
    de que jo tenc aquest llit.

 1.3 L’ESPAI ESCÈNIC. L’ESCENOGRAFIA

 Bartomeu Oliver recordava que l’havia vista representar durant molts d’anys, 
sempre l’horabaixa del 5 de febrer, dia de santa Àgueda, a partir que ell tenia uns deu 
anys; com que havia nascut l’any 1903, hem de situar aquests comentaris entorn de les 
dues primeres dècades del segle XX. Als anys trenta es va deixar de representar i es re-
cuperà la tradició a la dècada dels quaranta en què se’n feren tres representacions; hau-
rem d’esperar fins als anys setanta que s’escenificà novament diverses vegades, L’altre 
entrevistat, Pere Josep Cirer, em completà la informació tot fent-me saber que l’any 1994 
s’havia representat per darrera vegada.

 D’altra banda, Bartomeu Oliver em va definir la Comèdia com “la representació 
de la vida de santa Àgueda adobada amb humor de comèdia costumista, a causa de les 
intervencions dels criats que fan de graciosos”. Em digué, també, que era una peça repre-
sentada en tots els seus papers per homes, que l’assajaven al cafè del poble, la qual cosa 
provocava situacions hilarants.

 El lloc més tradicional de representació era davant Cas Felanitxer8 -escenari, aquest, 
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que descriuré més envant-, però sembla, segons Pere Josep Cirer, que el fet de represen-
tar-se a l’hivern feia que el mal temps sovint fes tèmer la suspensió de la representació; 
per això, també es va fer, a la dècada dels setanta, a Can Garrover9, saló d’Acció Catòlica. 
En aquest local cabien unes tres-centes persones assegudes i una cinquantena de dretes. 
A causa de la reduïda cabuda del local es va fer en sessió d’horabaixa i de capvespre.
Tanmateix, diu, no hi va caber tothom qui volia veure l’obra. Pensem que cal situar l’es-
cenificació de l’obra en el context de les festes populars de la copatrona de Sencelles, per 
això, hi anava gent de fora poble a fer plaça o a firar; en aquest sentit, el pare Oliver em 
va destacar, sobretot, la presència de pagesos de Sóller que baixaven en carros curulls de 
taronges per vendre o baratar a Sencelles. Finalment, i reprenent el fil, la darrera repre-
sentació fou la de 1994 i es va fer al poliesportiu municipal de Sencelles.

 Així, ultra el fet de palesar la pervivència des del segle XVI fins al XX de les re-
presentacions entorn de santa Àgueda a diferents obres i manuscrits d’acord amb les 
diferents estètiques fins a la barroca, probablement la part que més ens ha interessat 
d’indagar és l’evolució que ha tingut des del caire escenogràfic, que ja podem avançar 
que ha sofert un procés de simplificació esquemàtica força rudimentària, fruit, proba-
blement de la decadència palesa en què entra el teatre hagiogràfic, sobretot al segle XX, 
allunyat dels circuits comercials i arraconat de les celebracions patronals populars. En 
qualsevol cas, disposar d’un testimoni viu, com va ser Pere Josep Cirer, ens va permetre 
de constatar com s’havia escenografiat la comèdia al segle XX.

 Josep Romeu10 va descriure, a partir de les rúbriques del text, com era l’esceno-
grafia de la Consueta del misteri de la gloriosa sancta Àgatha. Així, l’escenari havia de tenir 
cadafals grans, separats, però a un mateix nivell; el primer cadafal era la casa de Quincià 
i disposava d’un apartament on devia rebre Afrodisa; també era l’espai escènic on es 
feien els actes de sang. El segon cadafal simulava ser la casa de la meretriu Afrodisa i les 
seves filles. També cal situar, com a part de l’escenari, un indret, que podia esser un sim-
ple seient, que representava ser la casa d’Àgueda. I, finalment, el sòl on eren emplaçats 
tots aquests espais també era fet servir d’escenari, perquè els actors feien els seus diàlegs 
anant d’un cadafal a un altre. A partir d’aquesta descripció, hem elaborat un esquema 
escènic aproximat:

 CADAFAL 2 CASA D’ÀGUEDA CADAFAL 1

CADAFAL 3

PRESÓ

 8 Situat al carrer Sor Francinaina, núm 2.
9 Avui en dia al carrer Rector Molinas, núm 4.
10 Op. cit., ps. 29-30
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Així, doncs, l’espai escènic de la consueta del misteri era un escenari múltiple que 
fa que la distribució escènica i la realitat s’assemblin tant com pugui esser. Aquesta era la 
forma més tradicional de posar en escena el teatre hagiogràfic i prové del teatre medieval. 
En contraposició, l’evolució d’aquesta mena de teatre al segle XVIII, que com és sabut 
dóna a Mallorca un corpus de denou obres diferents de filiació barroca i post-barroca, eli-
mina la multiplicitat d’escenaris. En efecte, en aquestes obres encara perduren certs ginys 
escènics, com la glòria, per exemple, provinents del teatre antic, en canvi es representen 
en un únic cadafal. Vegem-ho.

 La Comèdia de santa Àgueda, Patrona de Sansellas necessita els següents espais: el pa-
lau del pretor Quincià, el carrer, el jardí d’Afrodísia, i la presó. En canvi, tot és representat 
en un únic cadafal, que es feia “de mitjans i de taulons d’obra”. L’escenari era vestit de 
domassos que deixava l’església, amb els quals es feia la caixa de l’escenari. El fons de 
l’escenari era dividit en dos apartaments, separats i tapats per cortines. Al de la dreta, 
s’hi posava una “cadira solemne” i simulava ser el palau de Quincià; aquest personatge 
sempre estava damunt l’escenari i mitjançant una cortina el feien aparèixer i desaparèixer 
d’escena. Aquesta acotació ens fa una idea del que hem descrit: “Mengen i beuen (...), i 
surten Cèlio y Marco i obre la cortina; iluego surten Falcònio, Silvino i Quinciano...” (II: 2) 
A l’esquerra de l’escenari, i també al fons, hi havia l’espai destinat a la presó, que també 
es descobria al públic mitjançant una cortina: “S’obrirà una cortina dins la qual haurà una 
presó, en la qual estarà santa Àguedai al costat Tamborino i Mustaca…” (vv. 1678-1679).

 Tradicionalment, aquest cadafal era instal·lat a la plaça de l’església, com ja hem 
dit davant cas Felanitxer; en aquesta casa tenien un cup de vi, per això hi havia una mena 
de plataforma de l’alçària dels carros que hi duien a descarregar les portadores amb el 
raïm. El cadafal de l’obra era situat a la mateixa alçada que aquesta plataforma, la qual 
quedava tapada per les cortines, i servia fer per les sortides i les entrades dels actors jun-
tament amb les dues portes laterals de l’escenari.

 L’altre espai important és el jardí d’Afrodísia; també era representat damunt del 
cadafal i eren els actors que, mitjançant el text donaven a entendre al públic l’espai: així 
ho fa Tamborino quan diu: “Noltros som en es jardins / de n’Afrodísia.” (vv. 901-902). 
D’altra banda, com hem vist a la Consueta, un conseller de Quincià va a cercar la meretriu 
a casa seva, que és -recordem-ho- un cadafal independent; mentre que a la Comèdia, Célio 
ja entra al cadafal únic amb Afrodísia.

 L’esquema de l’escenari de la Comèdia seria aquest:

 

 Pel que fa a la tramoia d'aquesta obra és gairebé inexistent; fins i tot en el cas de 
l'aparició de sant Pere i l'Àngel, que sovint baixa en un núvol des de dalt de l'escenari, en 
aquesta comèdia l'acotació diu simplement "Surten sant Pere i un Àngel portant una canastra.” 
(vv.1738-1739).  

 L'efecte de terratrèmol devia esser un final habitual i prou tipíficat, perquè apareix a 
altres obres del repertori del teatre hagiogràfic del XVII, com és ara l'obra Santa Margalida, de 
Bartomeu Bosch i Sureda11 i al drama titulat Santa Margalida representada al poble de Llorito 
(Mallorca). En aquesta darrera, l'acotació del començament del tercer acte és força 
significativa, diu així: «L'escena representa el palàcio del Governador el qual se prepara tot 
convencionalment per quant s'escena ho indica haver-hi terremoto que tot se’n venga per 
avall».12 

 En canvi a la comèdia de santa Àgueda és escenificat mitjançant la tècnica de l'escenari 
descrit: 

  MINISTRE 2 Senyor, amb graves ruïnes 
    han caigudes moltes cases 
    de la ciutat i molts hòmens, 
    dones, minyons amb desgràcia 
    ha sepultat, i tots diuen 
    que tu solament ets causa 
    de tal feroç terremoto. 
 
     (Surt Cèlio.) 

                                                             

11Vegeu l'edició BOSCH i SUREDA, Joan Bartomeu (1987).- Sant Antoni. Santa Margalida. Les 
pastoretes.- Manacor.- Foment de la cultura de la ciutat de Manacor.- Col. Tià de sa Real; 33.- Edició a 
cura de Joan Mas i Vives. 

12Vegeu «Santa Margalida, una comèdia hagiogràfica de Llorito», comunicació presentada a les III 
Jornades d'Estudis Locals, 1998. Publicada a Lloret de Vistalegre.- Jornades d'Estudis Locals. 
Mancomunitat Pla de Mallorca.- ISBN 84-89754-51.- (113-119) ps. 

Presó
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 Pel que fa a la tramoia d’aquesta obra és gairebé inexistent; fins i tot en el cas de 
l’aparició de sant Pere i l’Àngel, que sovint baixa en un núvol des de dalt de l’escenari, 
en aquesta comèdia l’acotació diu simplement “Surten sant Pere i un Àngel portant una 
canastra.” (vv.1738-1739). 

 L’efecte de terratrèmol devia esser un final habitual i prou tipíficat, perquè apa-
reix a altres obres del repertori del teatre hagiogràfic del XVII, com és ara l’obra Santa 
Margalida, de Bartomeu Bosch i Sureda11 i al drama titulat Santa Margalida representada 
al poble de Llorito (Mallorca). En aquesta darrera, l’acotació del començament del tercer 
acte és força significativa, diu així: «L’escena representa el palàcio del Governador el 
qual se prepara tot convencionalment per quant s’escena ho indica haver-hi terremoto 
que tot se’n venga per avall».12

 En canvi a la comèdia de santa Àgueda és escenificat mitjançant la tècnica de 
l’escenari descrit:

 MINISTRE 2  Senyor, amb graves ruïnes
    han caigudes moltes cases
    de la ciutat i molts hòmens,
    dones, minyons amb desgràcia
    ha sepultat, i tots diuen
    que tu solament ets causa
    de tal feroç terremoto.

     (Surt Cèlio.)

 CÈLIO  Ai, senyor, desditxes graves!
    Part de palàcio ha caigut,
    principalment en la sala
    en què Falcònio i Silvino
    que vinguesses aguardaven

 Finalment, cal parlar dels actes de sang, és a dir, dels martiris de santa Àgueda; 
aquests, òbviament, se simulaven fer darrera de l’escenari. El més colpidor era, sens 
dubte, als versos 1590-1591, a la tercera jornada, quan Àgueda sortia a escena tota en-
sagnada i amb els pits tallats. Habitualment l’efecte es feia amb tinta o pintura, però -i 
aquí l’anècdota- qualque any es va fer amb sang de gallina, cosa que provocà la repug-
nància del jove actor que feia de santa. A l’obra, tot seguit, els pits tallats eren oferts dins 
una palangana al pretor Quincià com a prova fefaent que s’havia executat la seva ordre 
funesta. Per escenificar amb el màxim de verisme aquesta “ofrena”, Pere Josep Cirer va 
fer uns pits postissos a partir d’una botella que feia de motlle i que recobria amb una 

11 Vegeu l’edició BOSCH i SUREDA, Joan Bartomeu (1987).- Sant Antoni. Santa Margalida. Les pastoretes.- Mana-
cor.- Foment de la cultura de la ciutat de Manacor.- Col. Tià de sa Real; 33.- Edició a cura de Joan Mas i Vives.
12 Vegeu «Santa Margalida, una comèdia hagiogràfica de Llorito», comunicació presentada a les III Jornades d’Estu-
dis Locals, 1998. Publicada a Lloret de Vistalegre.- Jornades d’Estudis Locals. Mancomunitat Pla de Mallorca.- ISBN 
84-89754-51.- (113-119) ps.
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mena de ciment fins a aconseguir la forma més adient.

 1.4 LA MÈTRICA

 Com a comentari que lliga la mètrica i el text, observam que quan parlen els per-
sonatges solemnes (Àgueda, Quinciano i Afrodísia) l’anònim autor assaja de fer un vers 
d’art major, gens reeixit, mal escandit i amb una barreja de versos hipermètrics i d’hipo-
mètrics; en canvi, amb els personatges populars (Tamborino i Mustaca) usa l’heptasíl·lab 
amb força més correcció formal.

 La relació mètrica de l’obra és aquesta:

 -La quarteta heptasíl·làbica de rima creuada (abba), cal considerar-la el metre ge-
neral de la Comèdia.

 -També són prou usuals la quinteta de rima ababa (vv. 989-993, 1328-1347 i 1925-
1929) i la dècima formada per dues quintetes de rima abbaa ccddc (vv. 393-482, 1263-1322 
i 1354-1402); totes dues formes mètriques en versos de set síl·labes.

 -El romanç, heptasíl·labs on rimen els versos parells i els senars queden lliures (vv. 
586-679, 1101-1226, 1790-1845, 1992-2161).

 -La sexteta, combinacions de decasíl·labs i heptasíl·labs, sovint irregulars, de rima 
ababcC i, més habitual, aBaBcC (vv. 1227-1262).

 -Els apariats, també combinacions de decasíl·labs i heptasíl·labs, sense regularitat 
mètrica, que rimen de dos en dos (vv. 253-392, 692-836, 1591-1658, 1846-1861, 1914-1924 i 
1930-1951).

 -El pentasíl·lab aromançat (vv. 1711-1785), que trenca amb la monotonia del vers 
de set síl·labes, està reservat a una escena significativa, es tracta de la trobada de santa 
Àgueda amb sant Pere i l’Àngel.

 -Finalment, també hi trobam tres tercetes, de rima aba, (vv. 190-193, 491-493 i 1026-
1028); alguns versos solts i un grup de versos sense regularitat de rima aparent (vv. 680-
.687).
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2. CRITERIS D’EDICIÓ I NOTES
 2.1 ELS MANUSCRITS DE L’EDICIÓ

 Per a l’edició  de la Comèdia de santa Àgueda hem pres com a manuscrit base el 
que anomenam BP 111413 perquè, dels més antics, és el complet; tot i que m’he permès 
incloure-hi lliçons del manuscrit BP 1106 i, també, del manuscrit Oliver, sobretot quan 
l’anterior està mutilat. Quan és un canvi mínim, tant per rectificació com per afegitó 
(p.e.: la inclusió d’un article per fer el vers ben escandit) no ho he anotat a peu de pàgina, 
com sí que ho faig en altres casos.

 Sovint hem transcrit acotacions de BP 1106 i del ms Oliver quan aporten més in-
formació escenogràfica o escenotècnia, i ho he anotat a peu de pàgina

 Ocasionalment, també hem reconstruït els versos en base a la mètrica i la rima, 
deixant de banda així com estan disposats als manuscrits i, fins i tot, en alguna ocasió 
posant la lliçó d’un altre manuscrit, sempre, però, que no alteri el significat del vers; 
sovint són clarament errades del copista.

 2.2 CRITERIS D’EDICIÓ DEL TEXT

 En aquesta edició hem adoptat els criteris usuals en aquests tipus de textos; son 
els següents:

1. Hem adequat a la normativa de la llengua, l’accentuació, l’ús de majúscules –excepte 
en els casos del criteri 19- i l’ortografia, sempre que no impliquin canvis fonètics i 
morfològics en la llengua original del manuscrit. També hem fet les contraccions pel 
i pels, en comptes de per el i per els.

1. Hem regularitzats els finals de mot en –idad i –edat per –itat i –etat, i d’altres formes 
similars.

2. Hem normalitzats els adverbis quan i quant, d’acord amb el valor temporal o de 
quantitat; i de la mateixa manera, tan i tant.

3. Hem posat en català actual les formes de grafia antiga o irregular ahon i ahont per a 
on;  pronte per prompte i conte per compte; i d’altres casos semblants.

4. Hem regularitzat l’ús de la /o/ i la /u/ àtones d’acord amb la normativa actual.

5. Hem regularitzat la grafia dels pronoms em (per en), hey o hay (per hi), heu o eu (per 
ho)i heus (per us).

6. Hem regularitzat l’ús d’en, em i amb que sovint es confonen al manuscrit.

7. No hem anotat les ioditzacions (ui per ull, vei per vell), grafiades amb I, però les hem 
respectades.

13 Per a les referències bibliogràfiques que tots tres manuscrits, vegeu-ne la introdució, “1.1 Els manuscrits.”
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8. No hem restituït la A final dels mots proparoxítons: pacienci, llecenci...

9. Hem regularitzat les grafies LL, que representen el so de ela palatal, sovint grafiades 
L (las per llaç).

10. Hem restituït les vocals que feien elisió del tipus quei (per que hi), quen (per que en), 
ques (per que us), quels (per que els), nom (per no em) o jol (per jo el).

11. Hem mantigut, per respecte a la fonètica, les formes verbals sense D del verb poder: 
pories, poren, porà; i de la mateixa manera volrà per voldrà, volran per voldran i volreu 
per voldreu.

12. No hem anotat la forma assimilada de pronom de 1a persona de plural mos, ni la 
forma castellana lo, ni les dissimilacions com voure per veure. Tampoc no hem anotat 
les formes monoftongades com escorter per esquarteri o gonyaré per guanyaré.

13. El manuscrit grafia amb la forma ley el pronom feble li; hem posat la forma normati-
va perquè ho consider una variant fonètica (vegeu-ne, també, el punt 6).

14. Hem desenvolupat, sense posar-hi claudàtors, les escasses abreviatures del text: adltª  
per adultera, Sta per santa, Ver per Verge i, en general, el nom dels personatges abans 
de la seva intervenció.

15. Hem posat mots com Déu iCel amb majúscules quan ens ha semblat que feien refe-
rència als conceptes cristians.

16. Hem anotat els mots no recollits als diccionaris normatius de la llengua (DLC o DLC.
IEC), quan eren castellanismes poc ususals.

17. Quan una mateixa nota a peu de pàgina es repeteix, només la indicam, com a norma 
general, al primer vers on apareix i després enumeram els versos on també s’escau-
ria.

18. Escrivim amb lletra majúscula inicial el nom dels personatges que són oficis o càrrecs 
(Majordom, Verdugo…), quan efectivament s’hi fa referència com a personatges; i ho 
posam, òbviament, en minúscula quan es parla de l’ofici o el càrrec en general, sense 
que sigui el nom dels personatges (president, quan es refereix a Quinciano); amb el 
benentès que, sovint, es fa difícil aquesta discriminació.

19. Les acotacions teatrals del manuscrit van entre parèntesis i en lletra cursiva.

20.  Com que hem adoptat l’accentuació, l’apòstrof i el guionet de la normativa cata-
lana actual no hem accentuat els pronoms febles que, en fonètica mallorquina, són 
tònics, i que sovint cal llegir-los així per conservar la rima. Tampoc no accentuam el 
castellanisme ‘’pues” ni “despues”, que apareix en algunes ocasions en lloc d’una 
conjunció genuïna, perquè al nostre text generalment representa una sola síl·laba i si 
l’accentuam fem innecessàriament els versos hipermètrics.
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 Les sigles que apareixen a les notes de l’edició es corresponen a:

-BP 1114:Comèdia de s[an]ta Àgada, ver[ge] y m[àrtir]. Manuscrit conservat a la Biblioteca 
Pública de Mallorca amb la signatura 1114.

-BP 1106: Manuscrit sense títol de la comèdia de santa Àgueda. També conservat a la 
Biblioteca Pública de Mallorca amb la signatura 1106.

-DCVB: Diccionari català-valencià-balear (10 vols.).-Palma.- Editorial Moll.- 1980.

-DILE: Diccionario ideológico de la lengua española.- Barcelona.- Editorial Gustavo Gili.-
1982.

-DLC.IEC: Diccionari de la llengua catalana. Institut d´Estudis Catalans.- Barcelona.- IEC / 
Enciclopèdia Catalana.-1995.

-GEM: Gran Enciclopèdia de Mallorca.- Promallorca Edicions.- 1991.
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Persones qui parlen en ella:

Quinciano, president

Santa Àgueda

Silvino, cavaller

Sant Pere

Falcònio, cavaller

Un àngel

Cèlio, excarciller

Afrodísia, adultera

Marco, criat

Dos ministres14

Tamborino, graciós

Mustaca, graciosa

14 Al ms BP 1106 i al ms Oliver, aquests personatges, els Ministres, apareixen com a “Verdugos”, però fan exactament 
el mateix paper.
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JORNADA 1a

     (Surten Quinciano, Silvino i Marco, criat.)

 QUINCIANO Des de que per ma fortuna,
    Silvino, tenc el govern,
    pareix que ha de ser etern15

    sens temeritat alguna.
5    A l’honor de mes hassanyes,
    perquè sols el meu intent
    és procurar el augment16

    amb diligències estranyes
    del culto de nostros déus;
10    per lo qual lo emperador,
    ana17 qui postrat ador,
    em dona los poders seus
    perquè sens reparar
    amb gent plebeia i noble
15    procur, de tot aqueix poble,
    el cristianisme borrar.
    Ja, pues, que per consellers
    a tu i a Falcònio tenc
    amb justa raó pretenc
20    seran mos vots vertaders.

 SILVINO  Noble Quinciano, honor
    de tot el poble romà,
    molt clarament se veu ja
    de quant ets mereixedor
25    del sòlio de ta grandesa,
    encara que de si ets gran,
    grans lauros s’hi ajustaran
    amb aquesta nova empresa.
    Que hi haja gent que un malfactor
30    vulga seguir sens judici,
    no tement el precipici
    del teu fulminant rigor,   1v
    ten per cert, oh, president!,
    que en breu temps hem de arribar
35    que no es senta anomenar
    el nom de tan mala gent.
    Per ço18 pareix acertat
    per acabar amb breus dies
    el posar vàries espies19

15 etern: així al ms BP 1106; en canvi ‘enter’ a BP 1114.
16 Així al manuscrit; no l’apostrofam perquè el vers quedi ben escandit amb 7 síl·labes.
17 ana: “variant vulgar de la preposició a.” (DCVB, vol. 1, p. 650)
18 ço: forma antiga d’’això’. (DCVB, vol. 3, p. 229)
19 vàries espies: encara que aquest mot és tant masculí com femení, antigament sempre era usat en femení. (DCVB, 
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40    conforme has determinat,
    que jo ma paraula et don
    que en aqueixa diligenci
    obraré amb tal violenci
    que no se tròpia segon.

45 QUINCIANO Amb esta paraula esper
    que compliré mon intent;
    o no seré president
    o amb mes forces he de fer
    que aqueixa gent cristiana
50    ador los déus immortals;
    o sinó amb turments fatals
    daré el càstig que demana.
    Marco, Marco!

     (Surt Marco i diu:)

 MARCO  Senyor.

 QUINCIANO  A l’instant
55    despatxa ministres que,
    sens ningun estorbo ni fre,
    vagen Catània buscant
    i tots los qui confessar
    voldran aqueix Jesucrist,
60    luego mon edicte trist,
    los fassen executar,
    o que a Júpiter rendits
    oferesquen rendiments,
    o que a la mort i turment
65    rendesquen sos esperits.
    I perquè vaja complida
    esta sentència i rigor
    contra el malvat transgressor
    posem pena de la vida.

70 MARCO  Luego, senyor, amb prestesa
    serà son ordre obeït.

 QUINCIANO De lo que no t’he advertit
    que, en matèria d’esta empresa,
    es faça calladament
75    perquè en lo dissimular
    millor es puga trobar
    aqueixa villana gent.

vol. 5, p. 423); i també al v. 111.
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           2r
 MARCO  Tot serà conforme mana,
    senyor, sens tardança alguna.
80 QUINCIANO ¡Oh, si volgués la Fortuna
    que lo que mon pit demana
    que s’execut de tal manera
    que en ma sentència dada
    en breu temps sia borrada
85    aqueixa vaga quimera!

     (Surten Falcònio i Tamborino.)

 FALCÒNIO  Dona’m los braços, amic
.
 QUINCIANO Benvingut, Falcònio, noble;
    què hi ha de nou pel poble?

 FALCÒNIO  Atenció, senyor; suplic
90    vullas prestar a mes veus,
    despues que amb tan gran rigor
    has manat amb gran honor,
    que és degut a nostros déus
    s’han trobat moltes persones
95    que, poc temen a ta justícia,
    s’han atrevit amb malícia
    despreciar a tes corones,
    puis a los déus abominen
    amb infame atreviment
100    i amb vida molt penitent
    al crucificat s’inclinen.
    Molts d’estos he presos ja
    i a Cèlio entregats los he,
    el qual en presó los té
105    veient si los reduirà.
    Però lo que major pena
    em dona és una donzella,
    de Catània meravella,
    que encanta com una sirena.
110    Tamborino ho pot contar,
    qui fonc20 la primera espia,
    quanta hermosura tenia
    que pareixia sens par,
    pues esta blasona ufana
115    entre nobles, la primera;
    però viu en la quimera
    de la plebeia cristiana;
    encara que és veritat

20 fonc: forma verbal antiga per ‘sigué’.
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    que cautivar-la devia
120    que fonc tanta ma covardia
    que romanguí desmaiat.   2v

 TAMBORINO Jo també, senyor president,
    hi aní com una vaca
    i hi vaig trobar na Mustaca,
125    qui va sortir tan rabent
    que casi casi em besà,
    i qui ho veig xuixí21 m’estic
    i ella veu que jo ric,
    fuig i s’esquena em girà,
130    jo l’agaf per ses faldetes
    i li dic: “Qui sou, comare?”
    Ella em féu cara de frare
    i diu: “Que anau de juguetes?
    ¿Pensau posar-vos amb mi
135    amb alguna mala dona?”
    I jo li dic: “Na Macarrona,
    veniu-me sucsuaquí.”
    Ella aquí em diu: “Lo gentil
    que us posau amb bona gent;
140    anau, qui22 sou un dolent.”
    Jo dic: “No trenquem es fil;
    digau-me ara, a fe de mi,
    vós ara sou cristiana?”
    Ella respon: “¿Què em demana
145    es matxo d’en Pentolí?”
    Jo ho som i per tal me tenc;
    jo de cop vaig-me enfadar;
    jo dic: “No puc esperar
    allò perquè et pretenc.”
150    Ella em diu; “En hora mala,
    balitrot, per què em volies?
    Moro del gegant Golias23,
    nas de nap, boca de pala,
    ve-te’n i lleva’m davant,
155    sinó, per aqueixa creu,
    tots quants sou voltros veureu
    si vos n’anireu plorant.”
    Jo no puguí tenir més,
    sinó que gir cap enfora,

21 xuixí: “forma dialectal intensiva de l’adverbi així.” (DCVB, vol. 1, p. 372), amb l’afegitó de l’afèresi amb la pèrdua 
de la ‘a’.
22 qui: per ‘que’, ús comú en tot el manuscrit.
23 Golias: dit així en algunes llengües, fa referència al personatge llegendari ‘Goliat’, descrit a la Bíblia com el gegant 
filisteu que va ser derrotat per David. (GEC, vol. 8, p. 158)
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160    perquè es déu que ella adora
    mos féu anar a través24.

  
 QUINCIANO Doncs, Tamborino, ¿sabràs25

    en què part aqueixes perres26

    habiten?

 TAMBORINO  Tu t’hi aferraràs
165    i llavors hi romandràs
    ¿que va que hi fas es quissons27

    al mateix punt que les veus?
    Jo te jur per nostros déus
    que romans dins es calçons.   3r

170 QUINCIANO Pues ¿què resistència hi haurà28

    que mon poder quantradiga?

 TAMBORINO Senyor, ¿voleu que vos diga
    què va que vos matarà?
    Principalment na Mustaca,
175    amb sos uiets de gat vei
    encara que fos el rei
    li aficarà s’estaca.

 SILVINO  Calla, nècio! ¿Quin poder
    amb el nostro s’ha d’igualar?29

180 TAMBORINO Voltros, ¿que us voleu burlar
    del que jo dic i és ver?
    Enviau-hi gent arreu;
    el lloc, jo el vos mostraré,
    però no m’hi acostaré,
185    ell30 vos ne penedireu.

 FALCÒNIO  Senyor, esta nova empresa

24 anar a través: “anar una embarcació cap a les roques, i fig., anar malament un negoci, una situació de salut, d’esperit, 
etc.” (DCVB, vol. 10, p. 645). I també als vv 574 i 960. 
25 Els versos 162-165 són de rima irregular enmig de la tirada de quartetes tant al ms base de l’edició com al ms Oliver. 
Els ordenam així per respectar l’heptasíl·lab de la comèdia.
26 perres: castellanisme inusual per ‘cusses’; i també al v. 1571 en la seva forma en singular.
27 fas es quissons: el DCVB no recull la locució, però devia ser usual al segle XVIII perquè també apareix a altres 
comèdies hagiogràfiques, coma la Comèdia famosa del gloriós sant Caietano, d’Albert BURGUNY (Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat / Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General.- 
1997); en aquesta li atribuírem el sentit de ‘fer el seu fet”, és a dir ‘fer el que ha fer’. Aquesta locució surt també al v. 972.
28 El manuscrit BP 1106 comença en aquest vers.
29 Al BP 1106, “...s’ha d’averiguar”.
30 ell: “partícula que s’usa al començament d’una frase exclamativa, per reforçar-ne l’expressió.” (DCVB, vol. 4, p. 701). 
I també al vv. 972, 976 i 1904.
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    per mon compte ha de seguir31:
    o jo la tenc de rendir
    o vui32 la mia noblesa
190    ha d’incurrir33 amb tal erra,
    que, per la infàmia comesa,
    vaja postrada per terra.

 SILVINO  Jo també, senyor, pretenc
    el lauro de tal victòria,
195    que és causa contradictòria
    esta segons jo l’entenc,
    que, d’una donzella, el poder
    de tota aquesta ciutat
    haurà de vèurer postrat
200    solament a mon voler.
    Així ha de ser, perquè primer
    deixaré jo de ser noble
    que ningun d’aquest poble
    m’haja de fer el darrer34.

205 QUINCIANO Pues amb prestesa los dos
    preniu les armes i gent,
    i aqueixa gent insolent
    amb exèrcit poderós
    portau-la a ma presència
210    com a vostro i seu senyor.

 SILVINO  Qui postrarà mon valor?

 FALCÒNIO  Qui em farà resistència?

 QUINCIANO Passa davant, Tamborí.

 TAMBORINO Senyor, jo sé que no hi vaig.

215 QUINCIANO Per que?     3v

 TAMBORINO     Perquè es seu gavatx,
    el s’omplirà amb un bocí.
    Preniu per aquest carrer
    i girau altre cantó
    i si no hi feis s’amel·ló35

220    que un botxinot m’escorter.

31 Al BP 1106, “servir”.
32 vui: per ‘avui’ (DCVB, vol. 10, p. 886); i també als vv. 642, 1194 i 1420.
33 incurrir: castellanisme, per ‘incórrer’.
34 Al BP 1106, “m’haja de passar darrera.”
35 Feis s’amel·ló: ‘arrufar-se’; ‘ametlló’ també té a Mallorca el significat d’”embolic de seda segregada de la cuca de seda, 
que allà dins es converteix en papallona”, (DCVB, vol. 1, p. 624); i també als vv. 461 i 1506.
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 SILVINO  Anem; què aguardam?

 FALCÒNIO  Anem, que la tardança perilla.

 TAMBORINO Serva Mustaca, ma filla,
    que llavors ja mos veurem.

     (Van-se’n. Surten Marco i Cèlio com
     qui passen.)

225 MARCO  Des de que s’ha publicat
    lo edicte del president
    manant que se don turment
    en el cristià malvat,
    pareix que tothom mogut
230    va buscant amb gran freqüència
    la gent de tal insolència.

 CÈLIO  Nunca amb ma força he pogut
    inclinar a que36 adoraren
    a déu Marte ni a Neptuno,
235    ni que a Júper ni a Juno
    los encens sacrificassen.
    Per més que els haja oprimits
    amb cadenes i grillons
    diuen amb majors raons37

240    que Cristo els ha redimits.
    Però Marco, què esperam?
    Anem a ser de la presa.

 MARCO  Anem-mos-ne amb gran prestesa;
    per què aquí mos retardam?

245 CÈLIO  Tal vegada en la presó
    haurem38 de posar algú.

 MARCO  Doncs anem, si faltes tu
    cauràs39 en l’ocasió
    de pèrder tos bens i vida,
250    puis pot ser que en ta ausència
    haja feta resistència
    la gent i sia sortida.

36 que: per ‘qui’.
37 raons: al manuscrit “rahonts”.
38 Amb el sentit de ‘tendràs”. Al ms BP 1106, “hauran”.
39 El ms BP 1114 diu “que heuràs”, mentre que a BP 1106 posa “cauràs”; l’homofonia fa que pogués ser la mateixa lliçó 
que posam o bé, encara que més forçat, del verb ‘haver’, amb el sentit de ‘tenir’.
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     (Van-se’n. Surten 2 Ministres portant presa
     santa Àgueda i los acompanya Silvino.)

 ÀGUEDA  Senyor, pietat, clemència!
    Vulguem40 en este treball vostra presència,
255    que en esta pena fort41 tal fieresa
    sols esper en la vostra fortalesa;
    vullau, espòs,bé de ma vida,     
    que esta pena en vós estiga unida.
    No faç cas del treball ni de la pena
260    ni de la vida ni d’esta cadena;
    sols faç cas de que no us amen42

    los que vòstron sant nom infamen43;
    el cor oferesc en sacrifici   4r
    i entreg mon cos en el suplici,
265    perquè d’esta manera
    los persuadesc la fe vertadera.

 SILVINO  Del president, portau-la envers la casa;
    no permeteu que don contrària passa,
    que és insolent desditxa
270    el voler-se negar a tanta ditxa.
    Aquesta44 sacrifica
    los déus,pues lo suplica
    tot el poble gentil.

 ÀGUEDA     També ho demana,
    el que no sacrific la gent cristiana,
275    que tot el Cel amb ànsies
    em diuque no obeiesca a tes instàncies.

 MINISTRE 1r Recuses, de Quinciano, ser esposa?

 MINISTRE 2n Recuses el ser rica i poderosa?

 MINISTRE 1r Mira que al meu turment no has d’escapar-te.

280 MINISTRE 2n Mira que amb pena fort he de matar-te45.

 MINISTRE 1r Rendeix, de Silvino, a la promesa.

 MINISTRE 2n Rendeix-te, que el rendir-te t’és més noblesa.

40 vulguem: “valguem” al manuscrit.
41 fort: antigament era un adjectiu d’una sola terminació (DCVB, vol. 6 , p. 14). I també als vv. 280, 788, 1659 i 1974.
42 Al ms BP 1106 el vers acaba amb “Bon Jesús”.
43 Al ms BP 1106, “...sant nom malvats infamen”.
44 Al ms BP 1106, “Agata”.
45 te he de matar-te: així al manuscrit.
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 ÀGUEDA  Antes46 no, que el rendir-se
    és villania;i a vosaltres rendir-me 
285    per misèria pèrder, del Cel, la ditxa
    i anar per a sempre en vil desditxa.

 SILVINO  En mans del president veuràs la causa
    si en aqueixa quimera vols fer pausa.

 ÀGUEDA  No m’espanta parlar amb sa persona
290    encara que en son cap port sa corona,
    puis tenc a Jesucrist qui em dona llengua47, 
    perquè de son poder faça vil mengua.

 MINISTRE 1r Esta és la casa48 de ta gran afronta.

 MINISTRE 2n Si fas lo que et deman te remunta49.

     (Obrirà una cortina on estirà assentat 
     Quinciano com a president, i al costat esquerra 
     assentat Falcònio i Silvino; despues de haver 
     saludat s’assentarà a la part dreta, i darrera o 
     pel costat Cèlio i Marco en peu; i los dos 
     Verdugos deixaran santa Àgueda retirant-se a 
     un costat, i la santa quedarà enmig.)50

295 SILVINO  Esta és, Quiciano noble, la hermosura
    que desprècia villana51 sa ventura,
    la que ofèn a los déus amb son desprècio
    i segueix les passades d’aquell nècio,
    que per provar sa llei ser vertadera
300    volgué patir la mort de creu severa.

 QUINCIANO ¿Doncs tu, vil, ignorant, vana donzella,
    que d’esta pàtria pots ser la estrella,
    per seguir ton judici
    vols posar-te en tan grave precipici?
305    No deus sens dubte, no, recordar-te
    de los turments a què vols entregar-te,
    puis52 amb vana quimera

46 antes: castellanisme ja recollit a l’Alcover-Moll (DCVB, vol. 1, p. 713).
47 llengua: el manuscrit diu “llengo”, però he posat aquesta lliçó del ms Oliver perquè ha de rimar amb el mot “men-
gua” del vers següent.
48 casa: el vers s’entén millor si hi llegim ‘causa’.
49 remunta: el DCVB (vol. 9, p. 355) dona al verb el sentit immaterial de “posar més amunt (...) de riquesa, bondat, 
poder, etc.”
50 L’acotació és del ms BP 1106. 
51 villana: així al ms BP 1106.
52 puis: “posat que” (DCVB, vol. 8, p. 974); conjunció antiga d’ús habitual al manuscrit.
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    vols seguir la llei rústica i grossera.
    ¿Qual causa pots tenir que, a ta bellesa 4v
310    de què t’ha adornat la naturalesa,
    no vullas empleiar-la en ser amada
    i per noble gentil ser respectada?
    ¿No veus que és cosa certa que nostra vida
    tan prest se veu d’este sigle despedida
315    i dins la sepultura
    s’acaba la noblesa i hermosura
    i juntament queda allí morta
    l’ànima que el cos la vida aporta?
    ¿Pues com el temps no empleies
320    en gales? Dames, jocs i tarees53

    són de la gent més noble,
    suposat són tantes en este poble.
    Ets noble, hermosa i rica,
    pues com en esto ton gust no s’aplica?
325    I més ara que ets jove,
    ¿per què de lo que et dic no fas la prova
    i llevant la abstinència
    no lleves el rigor de ma setència?
    Si los halagos poden convertir-te
330    i los meus dictàmens poden reduir-te
    no es perda per este cap executar-los,
    pues serà molt freqüent executar-los; 
    però si pertinaç tal perseveres
    en tes vanes quimeres,
335    des d’ara en el turment i pena
    mon imperi te condemna.
    Rendeix-te; no vullas ser infame
    a los consells del qui bé t’ama
    i defensa, de ton pit, la gran noblesa
340    que tens de la major naturalesa.

 ÀGUETA54  Rendir-me a tos consells, president noble,
    seria procurar-me infàmia doble,
    quan les raons que tu portes
    i los motius que exhortes
345    tenen força tan poca,
    que tenc per vana i loca
    la tua bisarria55,
    pues la rendeix a tanta dolentia.
    Dius que per ser donzella

53 Al ms BP 1106, ”..que tèrcies.”
54 El nom de la protagonista apareix indistintament com ‘Àgueda’ o ‘Àgata’, i en les seves formes abreujades “Àda” i “Àta”. 
Gabriel Bibiloni [bibiloni.cat/blog/] a l’apàrtat ”Llegenda àuria”, dona per bones les dues formes del nom: “Santa Àgata 
o Santa Àgueda segons si us agraden les coses més cultes o més populars”, i n’afegeix la seva etimologia: “Nom d’origen 
grec, provinent de l’adjectiu agathe, femení de agathos, que significa ‘bo’, en el sentit de ‘noble’, ‘bona persona’.
55 bisarria: “força o grandesa d’esperit manifestada agradablement.” (DCVB, vol. 2, p. 495)
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350    de Catània puc ser la clara estrella;
    confés l’argument i profecia,
    pues la veurem complida en algun dia.
    De los turments, importa poc què fasses
    contra mon cor i pit tals amenaces;
355    que si matar-me intentes,
    que a ton malvat intent molt m’acontentes,
    perquè d’esta manera
    més prest tindré la ditxa vertadera
    de lo que dius tu, nècio,
360    fent de ma llei desprècio.   5r
    Dient que és rústica, que és vana
    no deus sèbrer tu el qui la mana,
    perquè si el coneguesses
    i lo seu ser sabesses56,
365    tot lo ric, tot lo fausto llançaries
    i al seu sant document57 t’entregaries.
    ¿Penses que per ventura
    no em dur l’hermosura?
    Antes bé, despues que l’hages borrada,
370    altra més excel·lent tenc preparada.
    L’ànima que tu dius morir58, eterna 
    ha de durar quan el qui la governa,
    després que pel judici,
    li haurà donat la ditxa o precipici,
375    passa a major esfera,
    qual àguila altanera,
    la que per esta llei la vida dona
    i esta veritat amb sang abona.
    ¿Com vols tu, pues, que deix de rendir-me
380    a lo que de corona ha de servir-me?
    Primer estes entranyes
    a tes fúries estranyes
    seran fetes mil trossos
    i es veuran desconjuntats mos ossos;
385    que jo, a lo que em demanes,
    execut consentint a tes veus vanes,
    i el turment no tem, perquè em proposes
    halagos, deleites i vanes coses,
    que pensant que prest passen i poc duren
390    lo que tan fervorosos los procuran;
    guarda-los per tu qui t’encamines
    a los eterns camins de les espines.

56 Aquest vers, necessari per a la rima, no apareix al ms BP 1114, que és el que prenen de base per a l’edició, en canvi 
sí al BP 1106.
57 document: enteneu aquest molt amb el sentit antic d’“ensenyament” (DCVB, vol. 4, p. 526); i també al v. 947.
58 morir. enteneu-hi ‘matar’.
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 QUINCIANO No em pensava, pues, que tu
    fosses dona tan constant,
395    que anasses quantrapuntant59

    a mon decret oportú.
    O me n’he d’anar dejú
    de mon rigor i justícia
    o duplicat de malícia
400    he de rendir-te tan fort,
    que te decret60 prest la mort,
    has d’aumentar la codícia.

 ÀGUEDA  Si martiris multipliques,
    doblades glòries em dones,
405    puis se doblen mes corones
    com majors turments apliques;
    ja pues ¿com no sacrifiques
    a l’ara de major pena?,
    puis així tendran esmena
410    los errors contra ma llei
    i jo faré lo que el rei
    del cels i terra ordena.

 SILVINO  Antes que a la pena greu,
    senyor, la faces portar,
415    un consell te vull donar,
    en fin com a consell meu:
    moltes vegades se veu
    que los ànimos més forts
    lo que no poden mil morts   5v
420    solen halagos mudar
    i així, amb lo aturmentar,
    en aqueixa gent no exhorts;
    per tant serà convenient
    entregar-la a les rameres
425    que amb paraules lisongeres
    la muden de son intent.

 FALCÒNIO  Amb aquest consell consent,
    però per a executar
    lo que així vols intentar
430    servesquen-li de padrins
    los gustos de los jardins
    per l’abstinència llevar,
    i si no basta amb això
    fer-li sonar instruments,

59 quantrapuntant: variant diftongada de ‘contrapuntar’, “posar en rivalitat o competència una persona amb una altra.” 
(DCVB, vol. 3, p. 468)
60 El ms BP 1106 i el ms Oliver diuen “...d’aquest mat prest...”.
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435    que acàs los enteniments
    se rendesquen amb lo so,
    que d’aqueix modo judic jo
    que, com ella és delicada,
    molt prest la tendràs mudada,
440    puis sempre la joventut
    sol fugir de la virtut
    amb aquesta camarada.

 QUINCIANO Bé haveu discorregut este punt,
    Cèlio, amb pena de la vida;
445    aqueixa Afrodísia crida
    i que les gales ajunt,
    i de tal modo remunt
    lo seu aspecte i bellesa,
    que en aqueixa nova empresa
450    també servesca el semblant
    per rendir este gegant
    i açò que es faça amb prestesa.

 CÈLIO  Al punt, senyor, obeiesc
    en aquest ton ordre nou.

     (Va-se’n. Dedins fan renou de gent
     que ve.)

455 QUINCIANO Marco, què és aqueix renou?

 MARCO  Senyor, luego ho regonesc.

     (Mira dins per la cortina i despues diu
     Mustaca allà dins:)61

 MUSTACA  ¡Valeu-me, vós, sant Francesc,
    sant Cosme i sant Damià,
    sant Antoni i sant Urbà,
460    i vós també sant Trifó,
    que em farà fer s’amel·ló
    aqueix animal d’aglà!

     (Dins.)

 TAMBORINO Jo li tenc de dur o jo
    he de poder poc o molt.

465 MARCO  Así, Tamborino, escolt:
    qui està amb gran aflició

61 L’acotació és de BP 1106.
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    donar-li ajuda és raó.

 QUINCIANO Vaja, Falcònio, molt prest;
    Silvino, junt amb mi rest.

470 FALCÒNIO  Deu aportar la criada
    d’aquesta perra malvada.

     (Va-se’n.)

 MUSTACA    (Dins.) 
    Ai, bon Déu! Qui és aquest?

 SILVINO  Doncs no tens remei, ingrata,
    d’obeir el president.    6r

475 ÀGUEDA  Ans62 bé, Déu omnipotent,
    son imperi desbarata.

 MUSTACA    (Dins.) 
    Ai, aquest altre em mata!

 FALCÒNIO  Entra-la en el consistori.

     (Va-se’n.)

 TAMBORINO  (Dins.) 
    Si no em donau adjutori
480    jo la deix sense remei63.
  
 FALCÒNIO   (Dins.) 
    Expedeix, aporta-la-hi.

 TAMBORINO   (Dins.) 
    Ella en farà treure, d’orí64.

     (Surten Tamborino i na Mustaca, i 
     s’encalçaran en Tamborino a na Mustaca
     i Falcònio darrera ells amb l’espasa en 
     mà.)65

 MUSTACA  Jesús, que sou d’importú!
    Jo ho jur a fe de cristiana

62 ans: ‘abans’. (DCVB, vol. 1, p. 706), però amb el significat de contrarietat. Vegeu la nota del v. 547.
63 Aquest vers és de BP 1106, però és necessari per a la rima del vers següent, “l’hi”, que en pronúncia dialectal és [ləi].
64 Enteneu-hi ‘Ella me’n farà treure, d’orí’, com un vers hilarant propi del personatge, tot i que per la rima hauria de ser 
‘ori’ per rimar amb “consistori” i “adjutori”.
65 L’acotació és de BP 1106.
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485    que em pren sa mala gana66

    vos deixaré a tots amb u.

 TAMBORINO Atura’t, Mustaca meva!,
    jo ja estic cansat de córrer,
    vullas mon amor socórrer.

490 MUSTACA  Jo ja no vull esser teva.

 TAMBORINO Maldament no ho sies mai,
    atura’t!, mal llop67 te toc si no t’atures.

 MUSTACA  Agoc!68, Què vol fer aquest babai?

 FALCÒNIO  Tenguen cordura davant
495    nòstron senyor president.

 TAMBORINO Ara sí que hi vaig rabent!

     (Corren devers el president i queden 
     suspesos.)69

 MUSTACA  Jesús!, que n’estic mirant?
    Madona veig presa està
    amb cadenes i grillons
500    i tants de dimonions
    qui la se volen menjar;
    i jo qui estic a su esmig70

    que casi lo que fas no ho sé.

 QUINCIANO Lligau aqueixa també.

505 TAMBORINO Bon calop así s’hi afix71.

     (Los dos Ministres lliguen a Mustaca
     i Tamborino los detendrà.)

 MINISTRE 1  Presa has d’estar perquè ho mana
    el president.

66 El ms BP 1114 diu “...en prendem...”; posam la lliçó de BP 1106 que és més entenedora.
67 mal llop: El DCVB (vol. 7, p. 51) dona al mot ‘llop’ l’accepció d”infecció maligna”, en una cita de la mateixa entrada 
l’anomena “mal de llop” o “sobresang”, és a dir, ‘apoplèxia’, definit aquest mot com “Extravasació sobtada de sang a 
l’interior d’un òrgan...” (DLC.IEC, p. 1689). I ambé als vv. 865, 1413 i 1471; en aquest darrer vers és quan el sentit de 
l’expressió és més evident.
68 Agoc: interjecció afirmativa (DCVB, vol. 1, p. 289); i també al v. 957.
69 El ms BP 1106 diu que queden “espantats”.
70 esmig: forma vulgar malloquina per ‘enmig’. (DCVB, vol. 5, p. 563)
71 calop, a més de la variant de raïm, també té el significat de “persona molt important o que sobresurt per la seva 
intel·ligència” (DCB, vol. 2, p. 861 ); al seu torn, afix vol dir “unit, afegit a una cosa.” (DLC.IEC, p. 48)
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 TAMBORINO   Esperau! 
    Ai, ases, aont72 anau?

 MINISTRE 2  Aparta’t, tu!

 TAMBORINO   ¿Què demana
510    aquest fill d’una cadella?
    Fill de seixanta germans,
    vaja-se’n a lligar cans
    per dur devers sa Portella73.
    Ho sentiu cara de bou?,
515    que deixeu aquesta dona
    perquè el president la’m dona
    per fer-ne de mon alou.

 MINSTRE 1  Quan el president ho diga,
    qui està a la nostra presència,
520    despues amb vostra conciència
    vos ne dureu la fatiga.

 MUSTACA  ¿Que per ventura jo som
    alguna dona dolenta?
    Justici, aquest me rebenta!
525    Ai, Déu! Com és açò?, com?
    ¿Voltros que em voleu forçar
    perquè som pobra donzella?

 TAMBORINO Si jo trec sa ferroella74

    ja75 la vos faré deixar.           
530    Senyor president, aclariu
    aqueix embui o sinó...

 QUINCIANO Portau-la a la presó,
    ja direu què preteniu;
    qued allí depositada    6v
535    fins ajustar cas major.

 MUSTACA  A mi presó? Ai, senyor!
    Jo no entenc tal bugada.
    I ma senyora?

72 aont: ‘on’ (DCVB, vol. 1 , p. 736); i també als vv. 1679, 1865, 1993 i 2101-2102.
73 Podria fer referència a la porta de la murada de Palma, que comunica el carrer de la Portella amb el parc de la Mar; 
l’esmentada porta ja feia part del recinte islàmic (GEM, vol. 13, p. 365); o, més remotament, a sa Portellada, dins el 
terme municipal de Costitx, però que fins al 1857 va dependre civilment a Sencelles. Dec aquesta darrera informació 
a Jordi Llabrés Sans.
74 ferroella: no hem trobat documentat aquest mot; pel context pensam que és un derivat de ‘ferroll’ (DCVB, vol. 5, p. 
830); l’Alcover-Moll remet a ‘forroll’ (vol. 6, p. 13), amb el significat de “pala de ferro que serveix per remenar el foc...”.
75 ja: Al ms BP 1106, “jo”.



50

Comèdia de santa Àgueda, verge i màrtir

 SILVINO     Qui és ella?

 MUSTACA  Aqueixa qui està davant.

540 QUINCIANO Apartau-la’m a l’instant
    no fassa a mon furor mella.

     (Los 2 Ministres s’aporten Mustaca a la
     presó i Tamborino plora.)

 QUINCIANO ¿Encara no et contentaves
    de ser falsa i enganyada,
    puis encara a ta criada
545    aqueixa llei ensenyaves?
    Infàmia gran és aqueixa.

 ÀGUEDA  Antes76 és major honor,
    puis he complit amb lo amor
    conforme mirar se deixa;
550    ensenyar a l’ignorant
    és obra de nostra llei,
    puis ja, Quinciano, pensa-hi
    suposat vas aprovant
    que no són lletres humanes
555    les que aprenen los humils,
    que són ciències més subtils
    que professen les cristianes77.

 QUINCIANO Prest te faran borrar estes
    que tant alabes, escoles,
560    amb quatre paraules soles,
    les rameres deshonestes.

 ÀGUEDA  Podrà ser si, al contrari78,
    que obrés en la castedat,
    puis la deshonestitat
565    los dona tan mal salari.

 TAMBORINO Senyor, voleu que us ho diga?
    Si em dau vostra llecenci
    jo ja perd sa pacienci.
    Mustaca és ma gran amiga.
570    Com vós deis que és cosa bona

76 Antes: amb el significat de contrarietat o preferència. (DILE, p. 55).
77 El ms BP 1114 diu “...los cristians...”, que probablement n’és el sentit correcte, però la forma en femení conserva la 
rima de la quarteta.
78 Al ms BP 1106, “...sia el contrari”.
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    que amb sa llei de los gentils
    que se’n vaja a trencar fils
    a travers qualsevol dona.
    Dau-la’m, que en anar a través
575    jo hi vaig que és un bordell,
    perquè això d’anar de rastell79

    jo hi vaig com aquell qui més;
    vegem si serà de cop.
    Dona qui n’engana molts
580    també farà que a redols
    torn més dolenta que un llop,
    i si tasta es carretell80

    tenc per cert no farà flaca81

    en ser una gata.

585 QUINCIANO Calla!, no desbarats el Consell.

     (Surten el Cèlio i Afrodísia.)

 AFRODÍSIA  Júpiter omnipotent,
    a qui humil postrada ador82

    tota la plaga83 del món,
    puis amb son imperi tota
590    la magina84 de los cels
    son curs encamina i corre,
    despues d’haver-te donada
    la pacífica corona
    de Sicília et concedesca
595    en aquell sòlio de Roma,
    elegit cònsol excelso,
    governs son imperi i poble.
    Què és lo que em manes, senyor85?

 QUINCIANO Hermosa Afrodísia i glòria
600    de tot el poble gentil,    7r
    que amb aqueixa cara hermosa
    de tots los qui, bella, et miren
    los ulls i voluntat robes,
    cuya semblança divina

79 anar de rastell: anar “de cantell, no horitzontal.” (DCVB, vol. 9, p. 158)
80 carretell: “barril petit (...) principalment per tenir vi.” (DCVB, vol. 2, p. 1062) 
81 farà flaca: “fallir, mancar, deixar de fer allò que es devia o que es tenia el propòsit de fer.” (DCVB, vol. 5, p. 903)
82 ador: caldria que es pronunciàs amb la forma completa del verb, ‘adora’, per conservar la rima de romanç, que 
precisament comença en aquest vers.
83 plaga: “plage” al manuscrit, però amb el sentit de ‘platja’ que recull el DCVB, no li veim el sentit. Optam per ‘plaga’ 
amb el sentit de ‘tothom”.
84 magina: ho interpretam com un femení de ‘magi’, forma antiga de ‘mag’. (DCVB vol. 7, p. 118)
85 Aquesta intervenció és de BP 1106. BP 1114 diu únicament: “Júpiter omnipotent /a qui humil postrada ador / vos 
conserv i guard, senyor / aquí estic obedient /per servir-vos amb amor.”
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605    sens que govern la lisonca86,
    sinó és que Venus, la gran,
    se demostràs envejosa,
    diria que ets la més bella;
    sola87 ets entre les dioses.
610    Esta que veus, hermosura
    lligada amb terrible afronta,
    és Àgueda, una donzella,
    de Catània la més noble,
    ha dat en dir que, de Cristo,
615    amb la vil llei se conforma
    despreciant el fausto i culto
    que als déus ofereix el poble.
    Diu que no l’espanten penes,
    no fa cas de les congoxes,
620    antes amb ànimo fort
    torna tan dures respostes
    dient-mos que és més gran son pit
    que tota la pena nostra;
    per tant he determinat,
625    deixant aparte la força
    perquè la convertesques,
    entregar-la a ta persona;
    porta-la a los teus jardins
    i amb paraules amoroses
630    entrega-la a los halagos
    que acostuma la gent noble.
    No es perda per tu, Afrodísia,
    que amb aquesta causa cobres
    los carinyos de concubina
635    ja que pretenc altra esposa.

 AFRODÍSIA  Quan no fos fer gran servici
    a les soberanes dioses,
    aquest de què s’encamín
    esta dama generosa
640    al teu culto sols per tu,
    Quinciano, amb ànimo noble,
    prenc vui a mon interès
    esta, que em demanes, obra;
    per tant deslliga les mans
645    que pareixen de l’aurora,
    bellesa que en los jardins
    han de ser semblanta flor.

86 lisonca: ‘lisonja’, el so fricatiu [x] passa a realitzar-se com oclusiu [k]. Aquest  tret fonètic el trobam a mots de pro-
cedència castellana quan s’adapten vulgarment a la fonètica catalana. I també al v. 1117.
87 sola: en l’accepció d’’única’. (DCVB, vol. 9, p. 981)



53

Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

 FALCÒNIO  Ja que amb tal atreviment
    blasona de la victòria
650    d’haver-les lligades, vull
    juntament tenir la glòria
    de deslligar-les.

     (Deslliga-les.)

 SILVINO     I a mi
    pareix que amb justícia toca
    com a conseller major
655    d’aqueixa geganta hermosa
    llevar la dura cadena.

 QUINCIANO I a mi dar-li-me88 d’esposa
    si se rendeix a los déus.   7v

 ÀGUEDA  Nunca blason ta persona
660    de tal maldat, perquè ja
    tenc en el pit una joia
    del qui deu ser mon espòs,
    que és la segona persona
    de la Santíssima Trinitat,
665    que Cels i Terra adora.

 QUINCIANO Ja hi pensaràs un poc més.

 ÀGUETA  Ara i qualsevol hora
    diré lo que he sentit.

 AFRODÍSIA  Permet-nos en bona hora,
670    Quinciano, que partiguem
    que és tard ja.

 QUINCIANO No deixes cosa
    que no executes la resposta,
    esper, despues passat trenta dies.

 AFRODÍSIA  Mes judic serà forçosa
675    la tua assistència gran,
    no sia que la gent noble
    veient-la encomanada a mi
    no mos alborot el poble.
 
 QUINCIANO No faltaré. Ves con Dios.

88 dar-li-me: confusió pronominal per ‘dar-me-la’.
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     (Van-se’n Àgata i Afrodísia, i entretant 
     Àgueda diu mirant el cel.)89

680 ÀGUEDA  Senyor gran, en les vostres mans
    encoman aquesta causa;
    feis a mon aliento immoble90

    en la vostra santa llei.

     (Va-se’n.)

 TAMBORINO Senyor, jo hi vaig per manobre
685    d’aqueixa feina i per dents91,
    que encara que sia pobre,
    tenc més traces que un gat vei92.

 QUINCIANO Vés, pues, portaràs resposta
    i sies breu si ser pot93.

690 TAMBORINO Vaig, doncs, a fer de burot94,
    gonyaré salari doble.

     (Tanquen la cortina.)95

89 Aquesta acotació és una refosa dels dos manuscrits.
90 immoble: per ‘immòbil’.
91 per dents: Tamborino vol dir que actuarà així ‘per menjar’.
92 gat vei: “persona molt experimentada, que no es deixa enganyar o desorientar fàcilment.” (DCVB, vol. 6, p. 221) 
93 ser pot: enteneu-hi “pot ser”.
94 burot: el ms BP 1106 diu “... a ser alcabot”. Pel context, també es pot entendre com el 
“funcionari municipal encarregat de vigilar a l’entrada de les poblacions i cobrar el dret d’entrada de certs articles.” 
(DCVB vol. 2, p. 743)
95 Acotació de BP 1106.
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    SEGONA JORNADA

     (Surten Àgueta i Afrodísia.)

 AFRODÍSIA  En va resisteis96, Àgueda divina,
    la tua hermosura peregrina
    quan veus que amb los recreos d’estes hortes
695    prenen aliento les potencies mortes;
    pues com no et deverteis97? De què estàs trista?
    Per què no escampes per aquí la vista?
    Perquè amb porfia98

    et persuadesca el goig i l’alegria,
700    tu més mortificada99.
    Pareix que tu mateixa t’has negada;
    repara que100 amargura
    tens d’aqueixa tristura
    i que el ser natural se debilita
705    quan en ell la tristesa vil milita,
    pues los ossos secant en desmasia101

    fa trastornar la força i valentia;
    l’alegria i goig, pel contrari,
    és de l’edat florida dolç armari,
710    pues el qui més l’alcança
    de més prolixa vida té esperança.  8r
    ¿Pues com tan retirada
    envés de ser tinguda,
    pues ton semblant t’ajuda,
715    per reina d’esta terra?102

    ¿No veus quan ignorant ton intent erra?
    Has gustats los halagos,
    què en penses que sien, de tristesa, tragos?
    Ans bastant suavitat en si contenten,
720    que de tal modo esmenen
    la passada amargura
    en lo gust i dulçura,
    que es tenen juntament ben empleiades
725    les penes que per esta hagen passades.
    Respon, què t’aturmenta?
    ¿Què és lo que més aumenta

96 resisteis: ‘resisteixes’.
97 deverteis: ‘deverteixes’, forma dialectal de ‘divertir’.
98 Al ms BP 1106,  “pues des de que et porfia”.
99 Vv 698-700: el seu sentit és que com més Afrodísia vol convèncer Àgueda amb plaers mundans més turmentada 
la veu.
100 que: enteneu-hi ‘quina’.
101 desmesia: “demesia, excés” (DCVB, vol. 4, p. 291); i també al v. 733.
102 El sentit dels mots d’Afrodísia és per què Àgueda s’obstina a viure retirada si, amb la seva bellesa, podria ser reina 
d’aquella terra.
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    la pena i la tristura
    que vullas víurer amb tan gran apretura103?
730    Acaba el sermó d’esta,
    pues també el ser honesta
    pots viure amb los recreos i alegries
    que t’ofereix este hort en desmasia.

 ÀGUETA  Vanes són tes paraules,
735    perquè com tot són faules
    lo que em dius atrevida
    poc me tendràs amb elles persuadida;
    no em proposes consol, dic, de la terra
    per quant aquest desterra
740    lo que dins mon pit tan dolç habita
    que despreciar aqueix em facilita.
    La tristesa, dius que seca els ossos,
    no està en los temorosos
    de la llei soberana
745    sinó en los que llei vana
    ofenen a mon Déu, bondat immensa,
    perquè neix la tristesa de la ofensa;
    la consciència certa
    que viu sens un pecat, clara i desperta
750    és la que en les entranyes
    dona ditxes estranyes
    amb tan gran alegria,
    que pareix dolentia
    tenir-la dins son cor certa i segura
755    i anar-se’n a buscar altra ventura;
    no te paresca104 tristesa ni molèstia
    la que em veus en la cara modesta
    perquè és una murada
    amb què esta alegria està guardada,
760    per lo qual no et canses 
    en persuadir-me perquè poc alcances.

 AFRODÍSIA  ¿És possible, senyora,
    a qui Quinciano adora,
    que vulles despreciar los seus halagos
765    i dar-me a mi, de penes, tan forts tragos?
    Oh, que bodes te perds! ¡Oh, que alegries
    pots tenir en breus dies
    quan per esposa hermosa
    pories, amorosa,
770    amb tal amo ditxós, afable i noble
    aplaudir-te ton gust tot aquest poble!

103 Al ms BP 1106, “asperesa”.
104 Al ms BP 111, “aparesca”.
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    Què fas, pues? Com no consents105 a la ventura?
    ¿Perquè t’han dat los cels tanta hermosura  8v
    si no fas son servici,
775    ans bé vols rendir-te en el suplici?
    No has vist lo que t’espera?
    Per ta vana quimera,
    assots, foc, claus, creu i altres penes
    a tant, ignorant, vil, te condenes.
780    ¿Si sofrir no pots una espina
    per ta blandura peregrina,
    com sofriràs un foc que et consumesca?
    I més que jo meresca,
    pues te podrà mudar de ta constància
785    i rendir-te a lo que jo et faç instància.

 ÀGUETA  El meu enteniment, noble senyora106,
    de tal força blasona
    d’estar fundat damunt una fort pedra
    que en ell no faran medra
790    les tues amenaces
    per moltes que tu me’n faces,
    perquè són quals rius qui corren,
    poc mos afectes borren;
    ans enc107 que l’aigo fort m’envesta,
795    el meu gran edifici constant resta.
    No et canses, no, Afrodísia;
    deixa’t de tal cobdícia
    i adverteix que vius mal108 amb gran manera
    en ta vana quimera,
800    pues tu, junt amb nou filles109,
    a cada instant perilles
    a càurer en lo Infern amb pena eterna,
    pues tan poc la raó ton pit governa.
    Què tens despues dels gusts, digues ingrata?
805    Tens més que una tristesa gran que et mata?
    ¿No veus quant dura poc aquell recreo
    que alcances ignorant de ton acte feo?
    Dura un quart? Dura una hora? Dura un dia?110

    Dura un mes? Dura un any?Ja és desmasia
810    el ponderar quant dura
    lo que en fin111 s’acaba en la sepultura.
    Busca millors recreos,

105 Al ms BP 1114, “convenç”.
106 Al ms BP 1106, “matrona”.
107 enc: “de la locució conjuncional enc que (=anc que, encara que).” (DCVB, vol. 4, p. 830); i també al v. 835.
108 mal: ‘malament’ (DCVB, vol. 7, p. 139); i també al v. 1133.
109 Referència a les nou filles d’Afrodísia que feien de prostitutes segons la Llegenda àuria (op. cit., vol. 1, p. 200).
110 “Dura un dia?” és del ms BP 1106, fragment que és necessari per la rima apariada amb el vers següent.
111 en fin: enteneu-hi ‘al final’.
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    deixa aqueis112 amors feos,
    que des d’ara et promet per vida mia,
815    del casto proceïment113, més alegria.

 AFRODÍSIA  Més dura ets que una roca;
    ma esperança és molt poca;
    no és perquè mes paraules et confonguen;
    queda ja sola, doncs; preg que disponguen
820    los déus que aqueixa vida
    en breu temps al turment sia afligida.
    Oh, malhaja ton cor!

     (Va-se’n.)

 ÀGUETA    Rei de clemència,
    ¡amb quanta providència
    disponeu que jo alcanç tan gran victòria
825    per vostra major glòria!,
    puis un flac instrument de força poca
    feis114 estar més constant que una roca,
    quan amb vana destresa
    envesten inimics amb tal fieresa,
830    ja m’haveu destinat turments i penes;
    venguen, Senyor, que a penes
    puc víurer temps molt breu
    i tenc per gran ditxa115    9r
    lo que los homos judiquen per desditxa;
835    enc que vaja a gosar en vostros braços,
    despullau-me del cos i de sos llaços.

     (Va-se’n.)
     (Surten Tamborino i Mustaca amb uns 
     paners icosa de menjar.)

 TAMBORINO Per lleus116!, que ho tenc entès;
    Mustaca, d’això què em dius?

 MUSTACA  Jo no et crec; tu sempre rius
840    i mai has fet cas de res;
    et penses que una mentida
    la pot dir tothom arreu
    i et jur per aquesta creu

112 aqueis: “la forma plural originaria de aqueix és  aqueixs, pronunciat aqueis.” (DCVB, vol. 1, p. 802)  
113 proceïment: variant antiga de‘procediment’, amb el significat de “procedir, obrar per aconseguir un objecte.” 
(DCVB, vol. 8, p. 894)
114 Al ms BP 1106, “faré”.
115 El ms BP 1106 refà algun vers i també n’inclou de nous: “puc viure temps molt breu que no patesca / perquè de esta 
manera més maresca / oh, quan vindrà aquell temps de ma gran ditxa.”
116 Per lleus: a tots tres manuscrits és la mateixa lliçó, que interpretam com una interjecció. I també al v. 1678.



59

Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

    que és mala i emmaleïda.
845    Jo et dic que sa nostra llei
    és molt bona.

 TAMBORINO   Això ja ho sé.

 MUSTACA  Idò guardau-la molt bé.

 TAMBORINO Però no ho vol el virrei.

 MUSTACA  Tampoc no ho vol Déu del Cel
850    que servesca el déu Baco.

 TAMBORINO Com t’agrada aqueix morraco117!
    No veus que tot això és gel?
    Vols que t’ho diga amb un mot?:
    jo som teu de cap a peus
855    i reneg de tots es déus
    maldament sia Astarot118

    i estic posat a fer
    tot això que tu voldràs.

 MUSTACA  Ara sí que m’agradaràs,
860    no renegs del vertader.

 TAMBORINO Jo no en conec sinó a tu:
    tu ets mon déu i ma deua119.

 MUSTACA  Des cap fins als peus som teua120.

 TAMBORINO Jo ho dic a fe de dejú.

865 MUSTACA  Dejú estàs? Vols que beguem?

 TAMBORINO Daça! Mal llop te degoll!

     (Treu Mustaca una carabassa amb vi o    
     aigordent del paner i la dona a Tamborino.)121

117 morraco: Enteneu-hi ‘moraco’, amb el significat de “moro temible”, d’acord amb com es defineix Tamborino al 
v. 941: “jo no us entenc com som moro”; o bé amb el sentit de“bubota; persona o cosa real o imaginària que fa por” 
(DCVB, vol. 7 , p. 664). També hi apareix tatxat el mot “macarró”, substituït pel que deixam, present a tots dos ma-
nuscrits.
118 Astarot: és un dels dimonis cristians que té la jerarquia de duc de l’Infern.
119 deua: fals femení de ‘déu”.
120 teua: pos la forma dialectal amb U per conservar la rima amb el vers anterior, encara que al ms BP 1106 les lliçons 
“deva” i “teva” són clares.
121 L’acotació és de BP 1106.
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 MUSTACA  Agafa-la pesús122 coll.

     (Beu.)

 TAMBORINO  Jesuset, tot temps, ehem123!,
    bona m’ha sabut per cert.
870    N’Àgueda en bevia?

 MUSTACA  Antes sempre l’avorria.

 TAMBORINO Idò tot això bo perd.
    Saps què guanya aquell qui beu?
    Un petit124 es dematins
875    fa córrer los esportins
    juntament alaba a Déu125.
    Diu: “A la bona salut.
    germans, Déu mos guard de mal
    i no mata s’animal
880    aquell qui no ha begut,
    idò no en beurà tothom
    venerant a nòstron Baco.”

 MUSTACA  Ai, què dius! Calla, vellaco!

 TAMBORINO Jo no li dic sinó es nom.

885 MUSTACA  Això te’n val, que sinó
    jo et deixaria amb un punt.

 TAMBORINO Vaja, doncs, dau per amunt
    que jo no ho deia de bo.
    Tu que no beus?

 MUSTACA         Un petit,
890    perquè sé que és cosa bona
    que en bega un poc una dona
    d’amagat de son marit;
    a la salut, cavallers!

     (Beu.)

122 pesús: BP 1114 i BP 1106 donen clarament aquesta lliçó, en canvi el ms Oliver diu “per seu”, això és ‘pel seu’. També 
podria ser l’aglutinació de ‘per’ i ‘sus’, paralel·la a la forma documentada ‘ensús’ o ‘dessús’ (‘en’ i ‘sus’; ‘de’ i ‘sus’. DCVB, 
vol. 10, p. 83), amb el significat de ‘per damunt’.
123 Al ms BP 1114 interpretam que diu “exem”, en qualsevol cas sembla una onomatopeia del plaer que passa Tambo-
rino. Vers sense rima.
124 un petit: amb el sentit d’”un poc”.
125 Vv 875-876: aquest dos versos tenen el sentit que beure un poc cada dematí fa menjar més bé –o fer la feina millor- 
alhora que alaben Déu.
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 TAMBORINO  Llamp, tu no fas mala cara!   9v

895 MUSTACA  Ai, bo! Jo mai ne faç ara,
    sinó com pag amb diners
    com me diu sa tavernera:
    “Comare, pagau sa mitja”,
    jo li daria ferritja
900    amb un mànec de granera.

 TAMBORINO Noltros som en es jardins
    de n’Afrodísia.

 MUSTACA    Bé va.
    ¿Vols que vegem si hi serà
    Àgueda per més endins?

905 TAMBORINO Això no treu que es virrei
    diuen que dona falaca126.

     (Dins.)

 ÀGUETA   Mustaca!

 TAMBORINO Vegès què vol? Arriba-hi.

 MUSTACA  Jo no hi vaig si tu no vens,
910    perquè tenc por de qualcú.

 TAMBORINO Doncs anem-hi tot amb u.

     (Surt santa Àgueda.)

 MUSTACA  Què diu, senyora? Què té?
    ¿Com haveu passat fins ara
    d’ençà que jo no us he vista?

915 ÀGUETA  Mustaca, una vida trista,
    pues no és arribat encara
    el temps d’anar a gosar127

    dels braços de mon espòs.

 TAMBORINO Això, que ho sàpia és forçós
920    es virrei; jo hi vui anar,
    ell no desitja altra cosa.
    Com a sort hi ha auberginis.

126 dona falaca: “tupada, acte de pegar.” (DCVB, vol. 5, p. 702); i també al v. 1466.
127 gosar: castellanisme per ‘gaudir’. (DCVB, vol. 6, p. 349)
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    Jo tenc certes albrícies
    perquè ja li duc esposa.

     (Fa com qui se’n va i el detén Mustaca.)128

925 ÀGUETA  Germà, no et penses que sia
    espòs de la Terra aqueix,
    perquè jo la Terra deix
    per al qui em dona alegria;
    el que tu et penses virrei,
930    que per son esposa em vol,
    trobaria més consol
    si guardés la nostra llei,
    perquè guardar castedat
    el mouria de tal manera
935    que aqueixa infame ramera
    no el tendria molestat.

 TAMBORINO Ai, donetes!, com és ver,
    que això jo no ho puc sofrir,
    que més estimau morir
940    que passar un poc de pler;
    jo no us entenc com som moro.

 ÀGUETA  Germans, jo vaig al retir129;
    de lo que et vull advertir,
    filla, que guards ton decoro;
945    mira que tu ets cristiana,
    serva bé los Manaments,
    recorda’t dels documents
    que et doní com a germana;
    no faces cas del turment,
950    si acàs que renegs volran
    mira que la glòria és gran
    que s’alcança amb un moment.
    Si no mos veim en la Terra
    ja mos veurem en el Cel.

     (Va-se’n.)    10r

955 TAMBORINO Que n’és, de fina de pell!

 MUSTACA  Això és qui et fa tu la guerra.

 TAMBORINO Agoc! Beguem un poc més
    i llavonses en parlarem.

128 L’acotació és de BP1106.
129 retir: He posat la forma de BP 1106, perquè fa la rima amb el vers següent.
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 MUSTACA  Tornem-hi, doncs, ja veurem
960    qui anirà més a través.

 TAMBORINO Aquí la vull, daça así,
    Mustaca, estimada meva.

 MUSTACA  Des cap fins as130 peus som teva.
    A la salut!

     (Beu.)

      Que és de fi!

965 TAMBORINO Daça, que ho tornaré dir,
    que em dones sa carabassa,
    això ja té mala traça.

     (Remena-la.)

    Ell és menester afigir-hi131.

 MUSTACA  Ja hi afigirem llavonses
970    que encara tenc tres doblers.

 TAMBORINO A la salut cavallers.

     (Beu.)

    Ell ja ha fet es quissons.

 MUSTACA  Vols que mengem un bocí?

 TAMBORINO Ai, no perdem es corbam132!

975 MUSTACA  Vaja, doncs, com ho trempam133?,
    ell hem d’acabar es vi.

 TAMBORINO Digues, que dus quemenjar134?

 MUSTACA  Quatre olives i formatge,
    un rave per companatge

130 as: contraccció de la preposició A i l’article ES; i també al v. 1412.
131 afigir: variant d’’afegir’ (DCVB, vol. 1, p. 250), i també al vers següent.
132 perdem es corbam: “perdre l’equilibri mental” (DCVB, vol. 3, p. 518), és a dir, ‘tornar-se boig’.
133 trempam: “arreglar-se, posar-se una cosa així com cal.” (DCVB, vol. 10, p. 480)
134 quemenjar: “menjar, aliments.” (DCVB, vol. 9, p. 41); i també al v. 985.
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980    i sopes sens escaldar.

 TAMBORINO D’això estàs embarassada135?
    Ha-hi més? Fer sopes amb vi,
    menjar de veis.

 MUSTACA    Això sí.
    Seguem, que ja estic cansada.

     (Assenten-se i Mustaca posa un 
     torcaboques en terra i treu pa, olives,    
     formatge, rave i un plat amb llesques, 
     i diu Tamborino:)136

985 TAMBORINO Tu treus massa quemenjar,
    amb la mitat n’hi ha prou.

 MUSTACA  Mengem, que ja sent renou.

 TAMBORINO Qualcú qui es deu passetjar.
    Escaldem aqueixes sopes
990    amb vi d’aquesta borratxa137.

     (Treu-la.)

 MUSTACA  Aboca, posa vi a ses sopes.

 TAMBORINO Saps com lo’m taxa138,
    aquell peu de deu de copes.

 MUSTACA  Qui és ell?

 TAMBORINO         El reboster
995    de Falcònio, el meu senyor.

 MUSTACA  Deu esser un gran traïdor.

 TAMBORINO ¿Mal auflange139 l’escorter
    ell amb sa gran avarícia!
    Un dia no volgué dar
1000    un bocí de berenar
    a la senyora Afrodísia,
    que jo l’hi daria tot

135 embarassada: amb el sentit de “dificultat per obrar.” (DLC.IEC, p. 678)
136 L’acotació és de BP 1106.
137 borratxa: “Boteta de cuir (...) que serveix per dur vi o altra bevenda i beure a galet.” (DCVB, vol. 2, p. 600)
138 taxa:“tatxa”, al manuscrit; li atorgam el sentit de ‘mesurar’, ‘posar preu’. Al ms Oliver, “Saps com beu tatxa”.
139 auflange: ‘alfange’. “Sabre curt i corbat...” (DCVB, vol. 1, p. 488); i també al v. 1425.
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    quant demanar-me volgués.

 MUSTACA  Deixem-mos de xerrar més
1005    i mengem sense dir mot.

     (Mengen i beuen, i en tant surten Cèlio i 
     Marco alçant la cortina; i luego surten
     Falcònio, Silvino i Quinciano i apleguen 
     aquells tot quant hi ha apressa140 i va-se’n.)141

 QUINCIANO ¿Han pres inventari ja
    de los bens d’aquella casa?

 SILVINO  Senyor, no sé lo que passa;
    Falcònio, mes lo sabrà,   10v
1010    perquè com a tesorer
    que és de tota esta captura
    proceirà142 l’escriptura
    d’aqueixa causa.

 FALCÒNIO    Diu ver;
    este és el cert inventari
1015    de quant s’ha trobat allí.

     (Entrega un paper, qui el llix i diu despues:)

 QUINCIANO Luego del tot m’enganyí,
    pues pensava allí trobar-hi
    joies, perles, or i plata;
    brocats, llames143 i diners,
1020    pues solen los cavallers
    tenir-los; més ella, ingrata,
    a la noblesa que té,
    no tenint res de valor,
    de llegir-lo em causa horror,
1025    sols té lo que aquí diré:

     (Llix.)

    “Una imatge del seu déu
    que té molt infamement:
    el té posat en la creu;
    unes dures disciplines,
1030    un llit de sola madera,

140 apressa: per ‘de pressa’. (DCVB, vol. 1, p. 791)
141 L’acotació és de BP 1106.
142 proceïrà: forma antiga de ‘procedir’ (DCVB, vol. 8, p. 894)
143 llames: “teixit de seda i or o de seda i argent en què el metall no apareix sinó en una cara.” (DCVB, vol. 6, p. 877)
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    una trista calavera,
    una corona d’espines,
    dos túniques de saial,
    un molt rigorós cilici.”

     (Tanca el paper.)

1035    Ai, dona sense judici!
    Ai, locura més fatal!

 SILVINO  Pues les rendes que tenia,
    qui les cobra o qui les té?

 FALCÒNIO  Això, Silvíno, no ho sé.

1040 QUINCIANO Doncs tan infame vivia?

 CÈLIO  Senyor, per les sues obres
    poren sèbrer el seu caudal,
    puis era son natural
    repartir diners a pobres;
1045    esta causa porà ser
    motiu de tanta pobresa,
    puis era noble bellesa
    passar pel seu carrer,
    perquè a coixos, a tullits,
1050    ciegos, malalts, despullats
    uns se n’anaven curats,
    altres tornaven vestits.

 QUINCIANO ¿Per lo menos los censals
    no veurem de qui los cobra?

1055 FALCÒNIO  Senyor, ton imperi sobra
    per fer los teus victigals144.

 SILVINO  Pareix serà acertat
    que se miren los registres,
    puis tal volta en les tals llistes
1060    cada qual queda apuntat.

 QUINCIANO A ton cuidado, pues, vaja
    Falcònio, tota esta empresa.

 FALCÒNIO  Sacudiré la peresa
    escodrinyant quant hi haja;

144 victigal: forma antiga per ‘vectigal’ (DCVB, vol. 10, p. 791); “tribut posat sobre el transport de mercaderies.” (DLC.
IEC, p. 1849)



67

Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

1065    per tant, senyor, et deman
    ton poder per a dit fi.

 QUINCIANO El mateix que antes doní
    tens des d’ara i més gran.

 FALCÒNIO  Amb esta llecència, pues,   11r
1070    partiré sens més tardar
    per poder averiguar
    aquest perdut interès.

     (Va-se’n.)

 QUINCIANO Pues, i d’ella què sabem?
    S’és encara convertida?

1075 SILVINO  No, pues pareix homicida
    de quant nosaltres volem,
    pues havent-la visitat
    hermosos i nobles joves
    per voler145 posar en proves
1080    la seva gran castedat,
    afirma severament
    que, deixant aparte el gust,
    estima més el disgust
    de la pena i del turment.

1085 QUINCIANO Però què sent?146 Marco, mira
    qui està aquí.

 MARCO    Prompte obeiesc.

     (Va-se’n.)

 QUINCIANO Esta penúria meresc
    per haver dat lloc a la ira.

     (Surt Marco saludant a Quinciano.)147

 MARCO  Senyor, l’hermosa Afrodísia,
1090    d’entrar demana llecència.

 QUINCIANO Aquí acab148 la resistència;
    si no és que venga propícia,

145 voler: ‘porer’ al ms BP 1106.
146 El ms BP 1114 diu “sentiment”.
147 L’acotació és de BP 1106.
148 Referint-se a Afrodísia.
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    que venga.

     (Va-se’n Marco)

 SILVINO    Acàs donarà,
    senyor, esperança alguna,
1095    pues potser que la fortuna
    la n’haja mudat ja.

 QUINCIANO No esper, amic Silvino;
    ja he perduda la paciència
    sinó és que em faça assistència
1100    el gran Júpiter divino.

     (Surten Afrodísia i Marco.)

 AFRODÍSIA  Meresca ta noblesa gràcia
    per a més alta fortuna,
    la que a tes plantes rendida
    les teves glòries saluda.

1105 QUINCIANO Què s’ofereix, Afrodísia?

 AFRODÍSIA  Ton imperi que m’ajuda
    pot dir lo que s’oferesca,
    que ami voluntat ninguna
    podrà ser de que no et servesca.

1110 QUINCIANO Ni la lluna149

    amb sos resplendors bissarros
    il·lumina major summa
    la redondès de la Terra,
    com ton semblant i hermosura
1115    aquesta terra il·lumina
    ja, aquest, ton amante.

 AFRODÍSIA     Nunca,
    senyor, empleies las lisonques
    envers de qui desventura150

    sinó és que per son suplici
1120    permeta deïdat alguna
    que no ho maresca ma sort;
    a tos peus se’n ve confusa
    per una infàmia molt gran
    que contra mi se conjura.

149 Aquest vers és palesament hipomètric; el posam amb aquesta disposició per conservar la rima de romanç.
150 desventura: enteneu-hi ‘qui té desventura’.
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1125 QUINCIANO ¿Que pot ser que jo, covard,
    remediar no puga?

 AFRODÍSIA  Àgueda, nècia ignorant,
    nunca de son parer muda
    per més que entre los halagos  11v
1130    l’haja deixada; més dura
    és que los montes més forts,
    pues mes pregàries redunden
    enc que contra mi girant-se;
    amb ses grans paraules busca
1135    tornar-me a la llei; no mira,
    -oh, gran president!- sens dubte
    lo que perd i lo que guanya;
    pareix que està molt segura
    des que està en los jardins
1140    que ha de víurer en sa locura.

 QUINCIANO Pues si no la mudes tu,
    serà gran raó que muira151

    la que contra ma llei,
    fer amb totes forces, procura;
1145    muira infame sens remei,
    veurem si son déu li ajuda.

 SILVINO  Jo qui et vaig aconsellar
    que fos aqueixa hermosura
    aportada a los recreos,
1150    mon parer girat s’ajusta
    a que muira, però antes
    pareix acertat que cuides
    subjectar-la al turment
    conforme aquí s’acostuma.

1155 QUINCIANO Pues, Cèlio, et servesca humil
    de retaguàrdia amb què pugues
    portar-la amb seguretat
    davant ma presència summa
    per examinar si està
1160    pertinaç en sa locura.

 SILVINO  Partesc, senyor, a tes ordres;
    jo l’he de deixar confusa.

     (Va-se’n.)

151 muira: forma arcaica del verb ‘morir’ conservat en alguns dialectes (DCVB, vol. 7, p. 581); i també als vv. 
1145,1151, 1225. 1226-1227 i 2140.
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 CÈLIO   Jo et promet de col·locar-la
    en la presó més obscura.

     (Va-se’n.)

1165 QUINCIANO Doncs, ¿no ha pogut convertir-la
    la tua ciència astuta?

 AFRODÍSIA  De ningun modo; antes bé
    aplicant-li acions impures
    pareix que amb gran majestat
1170    i amb una inaudita fúria
    de mi fugia, de modo
    que, deixant-me a mi confusa,
    deia mal dels nostres déus
    amb les seves escriptures.

1175 QUINCIANO ¡Oh, qui fos Júpiter, déu
    de les esferes més pures!,
    i per convertir-se en toro
    per portar-me’n s’hermosura,
    o en àguila convertit
1180    agarrar-la de les ungles,
    la me’n portàs per los aires
    perquè miràs d’allí junta
    totes les deïtats i ves
    que entre elles, ella n´és una.152

     (Surt Tamborino i saluda.)153

1185 TAMBORINO Jo me n’entr sense dir res
    encara que ningú ho vulla.

 QUINCIANO Què tens de nou?

 TAMBORINO        Na Mustaca
    per nostros déus ja jura   12r
    i beu qui és un domicel154

1190    com si fos tord de beguda;
    no li basta s’aigordent
    que aquesta setmana he duita
    perquè beu més que un granot;
    vui estant gat la hi he duita,
1195    en el temple del déu Baco,

152 BP 1114 confon el nombre del pronom i posa “que entre ella, ellas n’és una.”
153 L’acotació és de BP 1106.
154 domicel: mot no document al DCVB ni al DLC.IEC, però habitual a les comèdies hagiogràfiques barroques. A la 
p. 71 de la Comèdia famosa del gloriós sant Caietano (op. cit. nota 13) li atribuírem el significat de “batibull, enrenou”; 
en canvi aquí li veim el significat de ‘molt, que és un gust, un plaer”.
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    i al punt la hi he tinguda,
    m’ha pegat una galtada
    que encara es seu cop em dura.

 AFRODÍSIA  Més fàcil de convertir
1200    és aqueixa dona ruda
    que aquella noble donzella
    que el seu saber sobrepuja
    a tots los meus arts i manyes155.

 QUINCIANO Comanar-la per ventura
1205    en aqueix rústic seria
    algun gènero d’ajuda.

 TAMBORINO No hi cal pensar amb això,
    que romandria perduda
    sa meva fama.

 QUINCIANO    Per què?

1210 TAMBORINO Perquè mon cor se n’afluixa
    amb una lletja; ¿què vol,
    senyor meu, que en tenga dues?
    ¿I si mogués un infern
    dins ca meva que la vulla?
1215    ¿Que voldrà que jo mengi
    pa recolat156?, que més m’omplen
    ses vuitenes157 i ses guixes
    que sa regalada fruita.

 QUINCIANO Sent a l’ànimo que
1220    tal bellesa pèrder es vulla,
    però més val que los cels
    tengan s’adoració justa,
    que des que no els don honor
    de mi mal queixar no puguen.
1225    “Muira”, pues, villanament,
    diga tot el poble.

     (Diran tots “muira”.)
     (Surten Silvino i Cèlio portant presa santa
     Àgueta.)

155 Encara que la lliçó és clara, el DCVB (vol. 10, p. 412) recull la locució “amb ses traces i manyes” amb el significat 
de “amb els seus enginys i habilitats.”
156 pa recolat: “pa de bon blat.” (DCVB, vol. 9, p. 229)
157 vuitenes: “pa més petit que l’ordinari, de valor de vuit ochavos.” (DCVB, vol. 10, p. 888); i també al v. 1890.
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 QUINCIANO Confús, Àgueta, em deixes
    en la tua dura pertinàcia;
    no me diràs de què et queixes?
1230    Contra ma llei, què t’espanta?
    Judic que ta hermosura
    no nasqué baix d’estrella de ventura.
    ¿No em diràs com, essent noble,
    -segons los teus parents ho testifiquen,
1235    de tot aquest gran poble-
    tots los teus pensaments vilment supliquen158

    es serveis d’esclava
    detestant la noblesa amb fúria brava?

 ÀGUEDA  Nunca fonc villania    12v
1240    la mia esclavitut, ans bé grandesa,
    pues per aqueixa via
    procur major honor a ma noblesa,
    puis la tenc entregada
    a la major deïtat qui és increada.

1245 QUINCIANO Deixem-mos d’estas coses;
    elegeix d’estas dos la que més vullas:
    o venerar les dioses
    o prepara’t perquè han de ser destrossades159

    tes carns160 per ma victòria
1250    perquè qued sempiterna ma memòria.   
 
 ÀGUEDA  Preg al Cel, oh, Quinciano!,
    que sies com el Júpiter que adores:
    no et mostres més humano
    que les que discorriu, clares aurores;
1255    també qual Venus sia,
    la que tens per consorte i companyia.

     (Quinciano pega galtada a santa Àgueda.)

 QUINCIANO Calla, ignorant villana!,
    no parles d’aqueix modo a ma presència,
    pues ta quimera vana
1260    ha de desbaratar amb tal violència
    que en breu te consumesques
    i mai entre los homos aparesques.

 ÀGUEDA  Per cert, em qued admirada

158 supliquen: al ms BP 1114, “s’apliquen”.
159 estrossades: al ms BP 1106 ,“despullades”.
160 carns: al ms BP 1106 “pells”,
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    de vèurer quant ignorant
1265    ha ofès a mon semblant
    amb tan dura bofetada;
    si acàs és estada errada
    la paraula que he parlat,
    no crec que haja delirat161

1270    en lo que t’he volgut dir
    i així et vull persuadir
    que és estat molt acertat.
    M’admir que, essent president162,
    hages dat amb tal locura,
1275    pues quan també se procura
    tu em163llances injustament;
    procurar també jo sent
    el comparar-te a tos déus.
    Si no he parlat bé, ja veus
1280    quant vanes són tes lleis nècies,
    pues la semblança desprècies
    dels que tens per senyors teus;
    doncs si no vols ser semblant
    als déus que ton poble adora,
1285    gran president, millor fora
    que anasses considerant
    que el teu víurer no és bo quan
    els déus vostros que teniu
    són contraris al déu viu,
1290    pues essent pedres només
    tenen ton ànimo pres,
    entre tenebres catiu.

 QUINCIANO Per què estes coses sofresc?
    Per què tantes veus dupliques?
1295    Mira, si no et sacrifiques   13r
    en aquells que jo oferesc,
    suposat que no maresc
    gosar de los teus amors,
    sofriràs amb grans dolors
1300    turments que mai has sentit,
    puis t’arrancaran el pit,
    centro de los teus rigors.

 ÀGUEDA  Però no m’arrancaràs
    lo esperit que en ell habita,
1305    perquè és ell qui em facilitat

161 delirat: hem pres la lliçó del ms de Senselles; BP 1114 i BP 1106 diuen “deslirat”, variant no documentada al 
DCVB.
162 president: “prident”, a BP 1106.
163 em: “el”, al ms BP 1106; però no veiem l’antecedent del pronom, és a dir, a què es refereix.
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    quants de turments em donaràs.
    Da’m a fieres i veuràs
    que sentint nom de mon Déu
    deixaran el furor seu;
1310    si al foc llances, del cel
    vindrà un rocio de mel
    convertint-lo prest en neu.

 QUINCIANO Llevau-la’m d’aquí davant!
    Portau-la’m a la presó!,
1315    que en aquesta ocasió
    perdré el ser en un instant,
    mon furor se va aumentant.

 TAMBORINO Senyor, senyor, esperau;
    voleu esperar si vos plau?
1320    Jo vos daré un bon consell.

 QUINCIANO Calla, ignorant!

 TAMBORINO      Esbordell164!,
    encara no vos matau?

 QUINCIANO Llevau-la’m de davant!

 AFRODÍSIA  Senyor.

 QUINCIANO  No et canses.

 SILVINO     Quinciano, amic!

1325 QUINCIANO Per a perdonar no estic.

 FALCÒNIO  Quinciano!

 QUINCIANO          No hi ha amor.

 TAMBORINO Senyor, ¿vols un torcedor
    i et penjaràs per sa ganya?

 QUINCIANO No aumentes ma sanya.

1330 AFRODÍSIA  Tan tirano!

 QUINCIANO          Sens remei,
    perquè ho mana així la llei

164 esbordell: d’’esbordellar’, derivat de ‘bordell’; interjecció usada amb el sentit de “posar en desordre, desbaratar, fer 
malbé una cosa...” (DCVB, vol. 5, p. 164)
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    i qui la romp això guanya.

 ÀGUEDA  Millor, nobles cavallers,
    serà que el persuadigueu
1335    que prest a la pena greu
    em subject amb los poders;
    amb açò, tots165 vertaders
    favors a vostra pietat
    deuré, perquè hauré guanyat.
1340    Del gran Déu vull ser esposa.

 SILVINO  Ja en favor teu no dic cosa.

 FALCÒNIO  Ja per tu no estic pregant166.

 SILVINO  Pensava que de carn eres.

 FALCÒNIO  Pensava eres humana.

1345 ÀGUEDA  Sí que ho som, però cristiana.

 TAMBORINO Ara sí que va167 de veres;
    ella diu que no vol peres168;

 QUINCIANO Ah, de còlera rabent!
    Llevau-la’m d’aquí al moment.  13v

     (Cèlio i Silvino s’emporten santa Àgueda i
     Mustaca diu dins:)

1350 MUSTACA  Tamborino, què té?

     (Dins.)

 TAMBORINO Què tens, tens,ja?169

 MUSTACA  Vine ací.

     (Dins.)

 TAMBORINO         Que hi aniré?,
    que el s’enduga un gros torrent!

165 tots: al ms BP 1106, “vots”.
166 pregant: al ms BP 1106, “rogant”.
167 que va: al ms BP 1106, “ho diu”.
168 no vol peres: “no voler-hi tractes o baralles per por de sortir-ne perjudicat.” (DCVB, vol. 8, p. 444). Al ms BP 1106 
la intervenció de Tamborino té un vers més: “què hi deis, senyor president?”
169 Vers hipomètric i sense rima si no canviam l’ordre dels mots per “ja tens”, i també amb poc sentit, tot i que pot ser 
una befa de Tamborino cap a na Mustaca.
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 MUSTACA  Idò jo hi vaig.

     (Dins.)

 TAMBORINO    Vine, doncs.

1355 MUSTACA  Qui hi ha aquí?

     (Dins.)

 TAMBORINO     Vine, ho veuràs.

     (Dins.)

 MUSTACA  Entraré.

 TAMBORINO     Saps si podràs?

     (Surt Mustaca.)

 MUSTACA  Jo he posat es talons.

 QUINCIANO ¿Que ha rompudes les presons
    aqueixa dona?

 TAMBORINO    Per cert,
1360    que vull anar molt despert;
    senyor, això és na Mustaca,
    aquella sa meva vaca.

 QUINCIANO Féu-se, pues, aquell concert?

 MUSTACA  Sí, senyor; i taliquín170,
1365    en Tamborí ha jurat
    de no crèurer en són déu gat,
    ni de fer més al·liquín171;
    ell ha renegat en fin
    de tots es seus déus.

 QUINCIANO             Això és ver?

1370 TAMBORINO Quan sou poc des meu parer,
    un homo en allò que estima
    sempre ha de dur una llima

170 taliquín: “dolent, poc recomanable.” (DCVB, vol. 10, p. 111)
171 al·liquín: mot no documentat al DCVB; com que es refereix a Tamborino i ho diu na Mustaca, aventuram que 
pugui ser una variant fonètica d’”arlequí”.
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    per allimar es seu voler.
    Si vós amau, ¿no fareu
1375    això que volrà s’amor?
    Sabeu que ho sou, de traïdor;
    ara ho creis que tenga déu?
    ¿Ara, vós, ara volreu
    que tenint jo qui em vol bé
1380    a cercar me n’aniré
    qui té ous per una lloca?

 MUSTACA  Bona cosa, bona cosa172.

 AFRODÍSIA  Quinciano, senyor, mon bé,
    deixa la pena, executa,
1385    la que té ciència astuta
    sap lo que més li convé;
    si no hi ha botxins jo seré
    qui prenga los instruments
    i aplic los majors turments.

1390 QUINCIANO No faltarà, no, Afrodísia,
    el qui execut ma malícia
    contra ànimos tan insolents.
    Marco!

 MARCO     Senyor.

 QUINCIANO       Aparella.

     (Va-se’n, Marco.)

    Per escriure esta sentència
1395    no s’ha d’usar de clemència
    envers d’esta vana donzella.

 MUSTACA  Sap que en fa, de poc cas, ella;
    molt ho desitja quant ha.   14r

 QUINCIANO Prompte s’executarà.

     (Surt Marco i saluda173.)

1400 MARCO  Senyor, ja està previngut
    i tota la senectud
    en el consistori està.

172 Al ms BP 1106, “Bona coca, bona coca”. 
173 L’acotació és de BP 1106.
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 QUINCIANO Pues adiós, bella Afrodísia.

 AFRODÍSIA  Adiós, noble president.

     (Tots se’n van menos Mustaca i Tamborino.)

1405 TAMBORINO Te’n vas tu també del vent?

 MUSTACA  Saps com tenc grossa malícia.

 TAMBORINO Per què la tens?

 MUSTACA     Per què maten
    a ma senyora.

 TAMBORINO   I en fas cas?,
    que la s’emport Barrabàs!

1410 MUSTACA  I a tu mal te calafaten!,
    jo l’estim molt més que a tu.

 TAMBORINO Idò du-la-te’n as coll;
    mal llop de nits vos degoll!

 MUSTACA  Mal te muires en dejú!

1415 TAMBORINO Que ho dius de veres?

 MUSTACA         De veres.

 TAMBORINO Per lleus, jo et daré garrot!

 MUSTACA  Jo que faré s’al·lot.

 TAMBORINO Jas, du-te’n aqueixes peres.

      (Atupant-se se n’entren.)
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    JORNADA TERCERA

     (Surt Marco i los dos Ministres.)

 MARCO  Vui teniu feina de l’art174.

1420 MINISTRE 1  Què hem de fer?

 MARCO  Aquella dona,
    qui no vol fer cosa bona.

 MINISTRE 2  Per mi ja faré ma part.

 MARCO  El tenor de la sentència
    és aquest: primer son pit
1425    sia amb auflange ferit
    sens usar de més clemència.

 MINISTRE 1  ¿S’ha de nafrar solament
    o penetrar fins al cor?

 MARCO   No, que per major honor
1430    s’ha de duplicar el turment;
    antes, perquè no vol ella
    subjectar-se a ser casada,
    mana que sia tallada
    del pit cada qual mamella.

1435 MINISTRE 2  Farem conforme ha manat.

 MARC  Despues amb aquest turment
    la vol vèurer el president
    si acàs té son cor mudat.
    Anau prest executar-ho,
1440    després ja us avisaran
    i lo que heu de fer diran.

 MINISTRE 1  No convé, pues, dilatar-ho.

 MINISTRE 2  No tardem, anem molt prest.

 MARCO  Anau, feis la diligència;
1445    no vos faran resistència;
    ja aquí aguardant-vos rest.

174 art: amb el sentit que fer la feina per a la qual els Ministres, és a dir, els botxins, tenen l’habilitat i coneixements 
per fer; o bé “gremi o corporació professional”. (DLC.IEC, p. 165)
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     (Van-se’n los 2 Ministres.)  14v

 MARCO  No puc enténdrer per què
    ha manat nòstron senyor
    tanta còlera i furor.

     (Surt Tamborino corrents.)175

1450 TAMBORINO Casi he perdut s’alè,
    malany!, per sa dona aquesta,
    que m’ha duit perdició;
    per ella dins sa presó
    casi som estat de festa.

1455 MARCO  Tu dins sa presó?

 TAMBORINO         Jo, jo.

 MARCO  Per quina causa?

 TAMBORINO    Volia,
    na Mustaca, -oh, xeruvia176!-
    que a Cristo fes oració;
    don177 Silvino, qui ho ha vist,
1460    ho ha dit en el president,
    qui va carregat de vent;
    per amor de Jesucrist,
    ells ja tenen na Mustaca,
    perquè crec que la se n’han duita;
1465    més valdria que fos fuita
    i no tendria falaca.

 MARCO  Doncs, amaga’t, què has de fer?
    El president va enfadat,
    puis saps quants n’ha castigats!

1470 TAMBORINO Oh, mal coltell l’escorter!
    No es veurà aufagat de llops!
    Que n’ha de fer de tants de déus?
    Jo crec que com a fideus
    los se menja i beu a glops.
1475    Jo me’n vaig perquè sent
    renou.

175 L’acotació és de BP 1106.
176 xeruvia: variant de ‘xirivia’. (DCVB, vol. 10, p. 935)
177 BP 1114 és l’únic manuscrit que posa “don”, que és un tractament inusual a l’obra. I tambe al vers 1499; en canvi a 
BP 1106 i al ms Oliver la lliçó és ‘doncs’.
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 MARCO   Amaga’t anit;
    demà ja et donaré partit
    per anar-te’n prestament.

     (Se’n va Tamborino i surten los 2 Ministres
     ensangrentats.)

 MINISTRE 1  Ja està feta la funció
1480    i amb un ànimo molt fort
    diu que desitja la mort.

 MARCO  La tindrà molt prest,crec jo.

 MINISTRE 2  Del president, diu molt mal
    tractant-lo de cruel llinatge,
1485    d’alguna fiera salvatge
    o fill d’algun animal.

 MARCO  Tornau, pues, a la presó
    i diré lo que és estat.

 MINISTRE 2  Tot està aparellat
1490    aguardant l’ocasió.

     (Van-se’n los dos.)

     (Surt Falcònio i Tamborino qui tremola.)

 FALCÒNIO  Què tens de nou?

 TAMBORINO          Senyor meu,
    Mustaca, sa meva dona,
    mai ha feta cosa bona
    perquè sempre ha fet es meu;
1495    ella em féu ajonollar
    amb sos ulls girats al cel,
    jo ja ho tenia per gel
    més ella em feia callar;   15r
    don Silvino, qui ho va vèurer,
1500    jo m’aixequí al mateix punt
    i me n’aní cap amunt
    tan corrents que bé ho pot crèurer;
    ara tenc por de presó.

 FALCÒNIO  Ja t’assitiré178 si puc.
 

178 Al ms BP 1106, “t’excuraré”.
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1505 TAMBORINO Senyor, jo no sé què duc
    que casi faç s’amel·ló;
    tot vaig ple de tremolons,
    pareix que vaig a la mort
    i no sé per ma dissort179

1510    que duc a dins es calçons,
    i tremol que venen ja.

 FALCÒNIO  No temes, que jo podré
    amb lo que li contaré
    donar-te molt bona mà,
1515    pues com li aport el despatx
    de les rendes de la presa
    t’alliberarà amb prestesa.

 TAMBORINO Senyor, ell és un gavatx180,
    ell no farà res de bo;
1520    ¿què va que davant de tu
    manarà que tot amb u
    em posen a la presó?

 FALCÒNIO  Manco has de tèmer despues,
    pues prest seràs alliberat.

1525 TAMBORINO Senyor, jo som ton criat
    per mi no se’n dona res.

     (Obriran la cortina com en la primera 
     jornada i allí estaran ja assentats Quinciano 
     i Silvino, i Falcònio s’assentarà a la part 
     esquerra i dirà:)181

 FALCÒNIO  Gosa182 molts anys de salut,
    noble Quinciano senyor,
    acreditant ton honor
1530    amb la que obstentes virtut.

 QUINCIANO Què ha-hi de nou, Falcònio, amic?

 FALCÒNIO  Perquè estic a ta presència
    per tractar d’aquella agència,
    atenció, senyor, suplic:
1535    vistes les llistes que estan

179 Al ms BP 106, “mon atort”, ‘variant de tort’. (DCVB, vol. 2, p. 123)
180 gavatx: aquest és un terme pejoratiu aplicat als occitans, i per extensió a tots els francesos. No li hem sabut trobar la 
relació amb el procònsol sicilià Quinciano. Podria ser simplement un mot, en aquest cas un insult que s’hi adiu, forçat 
per la rima amb “despatx” del v.1515.
181 L’acotació és de BP 1106.
182 Gosa: castellanisme per ‘gaudeix’.
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    en la sala de Castor,
    he trobat un gran error
    en esta hasienda gran,
    perquè essent de les majors
1540    que en esta terra se troben
    molt poca cantitat cobren
    de los seus arrendadors.
    Los diners que allí183 aportaven,
    luego al punt los despedia
1545    ni mai molestar volia
    a aquells qui no la pagaven;
    amb aquestes ocasions,
    gran president, he trobades
    per son gust alliberades
1550    moltes rendes i pensions;   15v
    lo que queda aquí t’aport
    en aquest paper escrit,

     (Li entrega.)

    servesca’t de bon profit.

 QUINCIANO Tem no em servesca de mort,
1555    ja ho vorem amb més espai184.
    Este és el malvat?

     (Mira a Tamborino.)

 TAMBORINO         Jo no, 
    senyor, no ho deia de bo185.

 QUINCIANO Duis-lo a la presó!

 TAMBORINO           Vet aquí,
    senyor, per amor de Déu,
1560    jo faré tot quant voldrà
    i estaré d’aquí demà
    sense deixar de dir meu.
    Si em feis dur a sa presó
    ja començ a tèmer ara
1565    que acompanyat amb un frare
    no em duguen en es fogó.
    Ha-hi més, senyor?

 QUINCIANO            Calla, dic!

183 Al ms BP 1106, “li”.
184 espai: “lentiud, calma” (DCVB, vol. 5, p. 373), i també al v. 1943.
185 de bo: enteneu-hi ‘de debò’.
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    Cèlio, mon ordre executa.

     (Pren Cèlio a Tamborino i per força lo 
     s’endu a la presó, i Tamborino diu:)

 TAMBORINO  Vols-me deixar, fill de dona!
1570    Això és ser, senyor, amic?

     (Van-se’n.)

 QUINCIANO Feu portar aqueixa perra,
    Marco, del modo que estiga
    i així veuran com castiga
    per a fer-li major guerra.
1575 MARCO   Prompte obeiesc.

     (Va-se’n.)

 SILVINO         És estranya,
    senyor, la força que tenen
    los que dins son pit contenen
    aqueixa secta cristiana,
    perquè he vist moltes vegades
1580    que vencen los forts turments
    i amb sos ànimos valents
    deixen les penes burlades186.
    En aqueixa dona tem
    que no sé que més força, quan
1585    sols el mirar son semblant
    pareix diu no porem
    vèncer a son gran valor,
    ans bé quedarem vençuts.

 QUINCIANO No serà així, perquè astuts
1590    tenc lauros a mon honor.

     (Surt santa Àgueda amb sos pits
     ensangrentada, una cadena al coll, lligada
     amb les mans darrera, tenint-la un botxí i
     lo altre al costat esquerre, i Marco al costat 
     dret; se posen davant el senyor president.)187

 QUINCIANO Encara amb tanta pena?
    Digues, no tens esmena?

186 burlades: A BP 1106, “brillades”.
187 L’acotació és de BP 1106; en aquest manuscrit, els personatges que surten com a ‘botxins’ a BP 1114 són els “Mi-
nistres”.
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 ÀGUEDA  Esmena, sí que tenc en l’esperança
    de que em veuré prest en la bonança.

1595 QUINCIANO Ara dius que et renoves?

 ÀGUEDA  De ton ingeni fas males proves.
    Jo dic que del Cel esper la ditxa;
    com vols que em precipit a la desditxa? 16r

 QUINCIANO Renega de ton Déu, sinó, villana,
1600    veuràs que fiera som, més que inhumana,
    i a bocados envestiré tos ossos
    fins que los haja fets millons de trossos.

 ÀGUEDA  Multiplica turments, fiera terrible,
    perquè mon pit i cor, que invencible,
1605    no los tem quan no fas cas de la pena
    que em dona esta cadena,
    ni fas, bàrbaro, cas de ta gran ràbia,
    que per ser jo més sàvia que tu188

    no has fet cas cruel de llevar-me
1610    lo que amb major honor deus venerar-me;
    los pits, dic, que en ta mare humilment189

    i en ells la vida teva sustentares;
    altres pits tenc millors190, vil homicida.
    No hauré de dar a dida191

1615    mos sentits i potències,
    pues majors influències
    tenen des de los Cels llet cristiana,
    més abundant que la llet humana.

 QUINCIANO A la presó aportau-la altra vegada,
1620    a on li sia negada
    medicina carnal, pa i sustento,
    perquè perdent lo aliento
    acàpia192 les bravates
    i aqueixes veus ingrates
1625    no senta més davant, pues m’aturmenten
    i, quant més va, mes fúries aumenten.

 ÀGUEDA  No faltarà sustento de la glòria
    ni de ton furor victòria;

188 Obervau-hi que capgirant els mots així ‘... que tu sàvia’ es conserva la rima.
189 De la mateixa manera, podem capgirar el vers així ‘humilment mare’ per mantenir la rima.
190 millors: A BP 1106, “majors”.
191 dar a dida: també té el sentit d’”acomiadar emb menyspreu.” (DCVB, vol. 4, p. 412)
192 acàpia: ‘acabi’; forma antiga del subjuntiu usada a Mallorca en l’Edat moderna. (DCVB, vol. 1, p. 77); i també als 
vv 1997 i 2137.
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    lo que jo et pronostic desditxa grossa,
1630    pues ha de ser ta fossa
    un riu desperat193; per ta locura
    has de passar194 tan rara desventura
    i que a tos amics espera
    també gran desditxa, però primera.

1635 QUINCIANO Apartau-la’m d’aquí prompte, al momento!
    No tenga jo contento
    de mos auments i fama,
    sinó la consumesc en una flama.

 ÀGUEDA  Menor serà sens falta
1640    que la que en el pit tenc, flames més altes.195

     (Los dos Ministres se n’aporten santa
     Àgueda.)

 SILVINO  ¿Què dirà aquesta nècia
    que amb tal honor desprecia
    les nostres amenaces?

 FALCÒNIO  Per ventura són traces
1645    que per a alliberar-se de la pena,
    contra nòstron poder, infame ordena.

 QUINCIANO No sé què tem, però ma força i ràbia
    envers del poble s’ha d’ostentar sàvia
    de què no tem.

 SILVINO    Deshonra   16v
1650    seria el no mirar per la nostra honra
    i així no facem cas de ses paraules,
    que a lo últim paren196 totes a ser faules.

 FALCÒNIO  També no sé què tem, que mon aliento
    pareix que son contento
1655    acaba ja; però, perquè desmaia
    mon valor que en ningú ha feta raia197;
    venceré a la fortuna
    si acàs que contra mi sia importuna.

     

193 desperat: forma antiga de ‘desesperat.’. (DCVB, vol. 4, p. 311)
194 has de passar: A BP 1114, “ha de posar”.
195 Aquest vers és de BP 1106. BP 1114 diu: “la que en el pit tenc flama més alma”.
196 paren: ‘pareixen’; del verb arcaic ‘parer’ de la forma actual ‘parèixer’. (DCVB, vol. 8, p. 250)
197 ha fet raia: castellanisme per ‘fer retxa’, amb el significat de “fer gran paper, tenir gran prestigi, prosperar molt.” 
(DCVB, vol. 9, p. 456)
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     (Tancaran la cortina i surten los dos
     Verdugos anant a la presó.)198

 MINISTRE 1  ¿Has vist què fort és estada
1660    en el turment aquella dona?

 MINISTRE 2  Desconfiances em dona
    de ser més aturmentada;
    jo mai poguí com volia
    aplicar-li tot el foc amb lo plom.

1665 MINISTRE 1  Ni jo tampoc
    assots donar-li poria,
    perquè pareix que el meu braç,
    al descarregar lo assot,
    em pareix que tot
1670    feia moviment tenaç.

 MINISTRE 2  Anem a vèurer què fa,
    pues crec que amb pena tan forta
    crec la trobarem morta.

 MINISTRE 1  No ho crec, encara viurà;
1675    ella ja veu que no ho feim
    per nòstron propi interès.

 MINISTRE 2  Jo crec que no té por de res
    conforme nosaltres veim.

     (S’obrirà una cortina dins la qual haurà
     una presó, en la qual estarà santa Àgueda
      i al costat Tamborino i Mustaca, i Cèlio
     dormint, i s’assentaran los dos Verdugos
     dormint-se de cop.)199

 TAMBORINO   (Plorant.)
    Ai!, a on llamp m’han posat?
1680    Què és aixo? Ningú m’ajuda.
    Serà això perquè jo puda
    ningú mai s’és acostat.

 MUSTACA   (Plorant.)
    I jo no sé què ha de ser
    d’estar tant davall cobert.

1685 TAMBORINO Digues-me, llop, per qui es perd?

198 L’acotació és de BP 1106.
199 L’acotació és de BP 1106.
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 MUSTACA  Per tu es perd, baladrer!

 TAMBORINO Jo m’aixecaré, per lleus, 
    que t’espanyaré a rapades200!

 MUSTACA  Sempre teves són estades,
1690    gatot, i llances remeus;
    jo amb una mossegada
    t’arrencaré una costella.

 TAMBORINO Sempre ets estada cadella,
    mal sies escorterada!

1695 ÀGUEDA  Deixau, germans, la pendència;
    descansau en el turment,
    que ja Déu omnipotent
    hi donarà providència.

 TAMBORINO Senyora Àgueda, no puc,
1700    perquè no hem sopat encara.

 ÀGUEDA  Teniu paciència per ara.

 MUSTACA  Tampoc no he mort es cuc201,
    ¿com vols que puguem dormir   17r
    damunt esta terra broixa202?
1705    Per vida de na Bet coixa
    que jo no ho puc sofrir.

 ÀGUEDA  Dormiu, dormiu un petit;
    deixau-me fer oració.

 TAMBORINO Aquesta fonc ocasió
1710    de que jo tenc aquest llit.

     (S’adormen los 2.)

 ÀGUEDA  Espòs de ma vida,
    vida de ma gràcia,
    ¿fins quan he de víurer
    amb aquestes llàgrimes?
1715    ¿Fins quan estes penes
    doblaran mes àncies

200 Aquest vers és de BP 1106; en canvi BP 1114 diu: “i t’acompanyaré a arrapades”; ‘rapada’, o ‘arrapada’ és sinònim 
d’’esgarrinxada’. (DCVB, vol. 2, p. 9)
201 no he mort es cuc: “menjar o beure un poc en dejú, abans de l’hora normal d’esmorzar.” (DCVB, vol. 3, p. 802)
202 broixa: mot no documentat al DCVB.
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    de que es consumesquen
    mes forces humanes?
    Però, vida mia,
1720    si acàs vos agrada
    el que jo patesca,
    venguen duplicades,
    venguen penes dobles,
    pues tenc esperances
1725    que de majors ditxes
    seré coronada.
    ¡Oh, qui fos incendi,
    bondat increada
    en el amor vostro
1730    vivint entre flames!
    ¡Oh, qui als serafins
    pogués igualar-se
    i amb un amor contínuo
    vos das alabances!
1735    Dau-me, Jesus, forces
    perquè ma constància
    fundada es tròpia203

    en la vostra gràcia.

     (Surten sant Pere i un Àngel portant una
     canastra hermosa coberta amb alguns
     medicaments dedins i, com que venint de
     lluny, parlen entre si.)204

 ÀNGEL  Pareix molt petita
1740    sa nostra germana,
    perquè en lo senzilla
    és paloma blanca.
    No té pits, ¡ai, ditxa
    de l’excelsa gràcia!

1745 SANT PERE  Si per sos alientos
    acàs és muralla,
    fabriquem sobre ella
    valor i constància.

 ÀNGEL  ¿Però si no és esto
1750    que les veus aclamen?

 SANT PERE  És tal volta porta

203 tròpia: variant dialectal del subjuntiu ‘trobi’ (DCVB, vol. 10, p. 540). D’altra banda, aquest vers és diferent als tres 
manuscrits; BP 1106 diu “ben fundada és pròpia”, mentre que el ms Oliver diu “ben fundada es poria”.
204 L’acotació és del ms Oliver.
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    de l’hermosa gràcia205,
    per lo qual, del cedro
    que el Líbano halaga
1755    amb portes robustes,
    romangué guardada.

 ÀNGEL  Bé pareix, apòstol,
    la sentència dada,
    perquè com tu ets Pere,
1760    que amb206 llave daurada
    a tots tanques i obris    17v
    les esferes clares,
    essent d’esta donzella
    ditxosa morada,
1765    del summo pareix-me
    que queda a ta guarda.

 SANT PERE  Jo tindré cuidado,
    pues, d’aquesta causa;
    però perquè veja
1770    i mon amor sàpia207

    el primer servici
    ha de ser curar-la.

 ÀNGEL  Anem, pues, que el summo
    aquest ordre mana,
1775    que per ta mà pròpia
    sia alliberada.

 SANT PERE  Però amb lo amor antes
    desitja provar-la
    si, més a la terra
1780    que a son espòs, ama.

 ÀNGEL  Anem, pues, alegres.

 SANT PERE  Anem sens tardança.

 ÀNGEL  En el lloc de les ditxes.

 SANT PERE  Al centro de gràcies.

     (Arriben davant santa Àgueda que fa
     oració i se pasma.)

205 hermosa: Al ms BP 1114, “hermosura”. gràcia: probablement fa referència al concepte cristià; i també als vv. 1815 
i 1858.
206 BP 1114 diu “qui ets”; posam la lliçó del ms de Oliver perquè és més entenedora.
207 sàpia: forma verbal antiga per ‘sàpiga’.
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1785 ÀGUEDA  Gràcies al Cel divino
    que mon aliento esforça
    i per son alt intent208

    per a patir torment
    em dona força.

1790 SANT PERE  Ditxosa donzella,
    que amb ta gran constància
    has de ser l’estrella
    de tota esta pàtria,
    alienta ton amor i esperança
1795    de ta gran victòria, venc a donar-te
    les gràcies encara que penes
    t’haja duplicades
    Quinciano; invicta
    sempre t’ets quedada,
1800    mes ell, com és homo
    qui amb mal busca fama,
    ha quedat en terra
    postrat, pues, lo espanten
    les teves respostes
1805    que tu li tornaves,
    però com present
    al turment jo estava,
    pareix que remei
    tens d’aqueixa nafra.

1810 ÀGUEDA  Mai, anciano benigne,
    a mon cos he aplicada
    la carnal medicina
    i així mai pareix ara el buscar-la.

 SANT PERE  Deixa el temor, filla,
1815    de pèrder la gràcia,
    perquè jo també
    guard la llei cristiana,
    demés que jo essent vell
    no perilla en nada
1820    de pèrder son lustre
    ta persona casta.    18r

 ÀGUEDA  Per què he de tèmer, digues?
    Essent tu d’edat cana209

    jo, amb estes penes,
1825    puc ser més avorrida que estimada;

208 Al ms Oliver, “destino”.
209 edat cana: castellanisme, enteneu-hi ‘vell’.
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    però vell venerando210

    et repetesc les gràcies,
    pues al teu gran cuidado
    estic per totes parts molt obligada.

1830 SANT PERE  Mes ¿perquè no gustes
    -oh, donzella honrada!-
    que amb les medicines
    cur les teves nafres211?

 ÀGUEDA  Perquè tenc en la glòria
1835    mon espòs, qui restaura
    a tots los Cels i Terra
    solament amb la seva gran paraula;
    aqueix, si vol curar-me
    amb la sua mà blanda,
1840    confés que té potència;
    se faça, pues, només lo que a ell li agrada.

 SANT PERE   (Lo diu a l’Àngel.)
    Ja tenim la prova
    de sa gran constància.

 ÀGUEDA  Pues curar-la prest,
1845    que al Cel mos aguarden.

 SANT PERE  Àgueda, hermosa i bella,
    que has sabut conservar la llum d’estrella
    i amb la tua constància
    que tens des de la infància
1850    has sabut coronar-te per ditxosa,
    de mon mestre Jesús, amada esposa,
    jo som lo apòstol Pere,
    qui venc d’esta manera
    a dar-te la salut,pues així lo mana
1855    el Déu d’esta glòria soberana.
    Sana estàs ja; prevén-te que el president
    intenta dar-te majors turments,
    però la gràcia
    tindrà més eficàcia;
1860    esforça ton aliento i esperança
    que Déu pren a son compte esta venjança.

     (Al dir estes paraules sonen instruments
     i desapareix sant Pere quedant lo Àngel sol,
     i amb lo so se desperten en Tamborino i na

210 venerando: castellanisme per ‘venerable’.
211 Al ms Oliver, “llagues”.
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     Mustaca, i en Tamborino los espanta i 
     diu:)212

 TAMBORINO Què és això? Que és l’altre món?
    Dins213sa presó hi ha música?
    Açò què és casa de Meca214?
1865    I vós, jove, d’on sou, d’aont?
    Què duis dins el paner?
    Duis res que menjar, vejam?

     (Regoneix es paner.)

    Jo no entenc tal enciam215,
    perquè sia taverner,
1870    tot carregat de brocals,
    pots, tasses i no sé què
    du dins un paner, que ple
    està, crec, de sirvicials216.

 MUSTACA  Ell deu ser potecari,
1875    Què no ho veus? Llamps, que ets d’orat!

 TAMBORINO Idò jo em som errat,
    he menester breviari;
    doncs, no duis res que menjar?,  18v
    jo casi estic mort de fam.

1880 ÀNGEL  Germà, es menjar que aportam
    no és com el vostro vulgar;
    el pa que menjam del Cel
    pa d’àngels se diu, el qual
    per a satisfer més val
1885    que tota la vostra mel.

 TAMBORINO Ogoc217!, jo no ho vull tan dolç,
    que s’ho mengi sa vostra mare;
    jo estimaria més ara
    pans, panets que fossen molts.

1890 MUSTACA  Maldament fossen vuitenes,
    pa d’ordi o de civada

212 L’acotació és del ms Oliver.
213 BP 1114 diu “dis” i el ms Oliver posa “diu”, però en tots dos casos enteneu-hi “dins”.
214 és casa de Meca: “esser una casa o lloc molt ple de gent que fa soroll, que es mou desordenadament.”  (DCVB, 
vol. 7, p. 317)
215 enciam: en sentit figurat, “barreja desordenada o confusa de diverses coses.” (DCVB, vol. 5, p. 31)
216 sirvicials: forma assimilada de ‘servicial’, que a Mallorca té el significat de ‘lavativa’, també té, però, el sentit d’’ori-
nal’ (DCVB, vol. 9, p. 876). Curiosament, a Sencelles, l’orinal es diu la ‘servidora’.
217 Ogoc!: variant d’”agoc!”; vegeu-ne la nota al v. 493.
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    fins que estigués afartada.

 ÀNGEL   Que sentiu molt les cadenes?

 MUSTACA  Llop etern, jo no puc víurer,
1895    par 218que estiga dins sa cassola;
    si jo estigués tota sola
    casi em posaria a ríurer,
    però amb aqueix animal,
    animalot de servici,
1900    casi em fa pèrder el judici
    amb so tant de dir-me mal.

 TAMBORINO Ella em fa trèurer de seny
    amb ses seves oracions.

 MUSTACA  Ell par que tengueu torçons219.

1905 TAMBORINO Si jo m’aixec i t’espeny!

 ÀNGEL  Germans, la pau vos coman,
    perquè la dona el Senyor
    en senyal de son amor.

 TAMBORINO Que sou de gran Tamorlan220?
 
1910 ÀNGEL  No, del Cel som jo, d’allí
    vos enviaré el consol.
    Adiós.

     (Se’n va.)

 MUSTACA   Més llest que el sol
    se n’és anat es cosí.

      (Luego que lo Àngel se’n va, tocaran
      instruments i, si és de nit, faran gran
      claredat i ruido despertant-se Cèlio i 
      los dos Verdugos fugiran, i quedaran
      pasmats Tamborino i Mustaca.)221

 ÀGUEDA  Soberano, Senyor, rei de la glòria,
1915    gràcies vos don per esta gran victòria;

218 par: per ‘pareix’, forma del verb arcaic ‘parer’. (DCVB, vol. 8, p. 250); i també al v 1904.
219 torçons: “Dolor intens produït per torcement d’un òrgan, especialment dolor breu però molt intens dels budells.” 
(DCVB, vol. 10, p. 355)
220 Tamorlà (1336-1405). Nom amb el qual era conegut a occident Timữr Lang, sobirà de Transoxiana; s’autoproclamà 
hereu i continuador de l’imperi de Genguis Khan. (GEC, vol. 14, p. 155)
221 L’acotació és del ms Oliver.
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    per on he merescut el ser curada?
    Som vostra criada, mon Déu, per ma ventura
    i així tocava a vós dar-me dulsura.

     (Surten Cèlio i los dos Ministres, i espantats
     diuen los tres:)

 LOS 3   Fuig, Àgueda divina!
1920    Fuig, perquè el teu poder nos arruïna222!
    ¡Fuig, perquè aqueixa llum i aqueixa glòria
    de nostra cobardia logra victòria!

 ÀGUEDA  No fugiré, germans, pues la corona
    de lo que mon pit blasona
1925    d’aquest modo perdia223

    lo qui per ara m’aturmenta
    en vostra vida dolenta
    i pot ser que en algun dia
    se reduesca a noble milloria.

1930 CÈLIO  Ja que no vols fugir, no mos acuses
    per la pietat de què uses
    de que aquesta presó hajam deixada
    un rato mal guardada.    19r

 ÀGUEDA  No temeu; antes bé cosa no sabrà
1935    de lo que, poderosa la mà
    de mon espòs, m’ha afavorida
    quedant sana del mal salvà ma vida;
    però lo que vos deman, germans afables, 
    que mireu a les glòries perdurables
1940    que té destinades Déu a los qui serveixen
    i, guardant sa gran llei, mèrits mereixen.

 CÈLIO  De ma part promet executar-ho.

 MINISTRE 2  I jo amb més espai imaginar-ho.

 MINISTRE 1  I jo deman perdó de ma insolència
1945    per haver-te afligit amb tal violència;
    oferir-te des d’ara el no dar-te
    més turment,pues desig l’agradar-te.

 ÀGUEDA  Agraesc-vos lo afecte
    que envers de mi teniu recte,
1950    oferint suplicar amb gran paciència

222 arruïna: “desatina”, al ms Oliver.
223 perdia: ‘perdria’.
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    que, amb vosaltres, ús Déu de clemència224.

     (Tanquen la presó quedant tots dedins i
     surten per altre part Silvino i Falcònio
     de camí.)225

 SILVINO  ¿Has sentit lo que s’ha dit
    d’aquella donzella?

 FALCÒNIO             No.

 SILVINO  Pues estant dins la presó,
1955    tenint maltractat son pit,
    diuen tots que repentinament
    queda de son mal curada.

 FALCÒNIO  Ai, dona més esforçada!

 SILVINO  Parla tan lliberalment
1960    contra nostros déus i lleis
    que desment a nostros cultos
    dient que sols a los bultos
    de plata, or i màrmol vells
    oferim encens.

 FALCÒNIO    Ai, loca!
1965    ¿No veu que té la salut
    de la suprema virtut
    dels déus? De ràbia, em provoca!

 SILVINO  Jo he de ser major turment
    des seu depravat intent;
1970    jo he de dir al president
    que el matar-la és necessari,
    encara que tot el poble
    vulla estorbar226 esta mort,
    per vèurer si es dona fort,
1975    per vèurer que també és noble;
    jo em posaré per la part
    de mon venjatiu judici
    fins que venga al suplici,
    de son despreci, el resguard.

1980 FALCÒNIO  Jo de ton judici som,
    però per executar

224 Tots tres manuscrit coincideixen en aquest vers, tanmateix confús.
225 Acotació del ms Oliver.
226 estorbar: ‘destorbar’. (DCVB, vol. 5, p. 574)
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    lo que volem intentar
    dificult no saber com,
    perquè si els déus impedeixen
1985    los turments que li donam,
    de bades li procuram
    la mort que sos mals mereixen.

 SILVINO  A vista del president    19v
    discorrem aquest cas;
1990    no caiguem en algun llaç
    amb descrèdit de la gent.

     (Va-se’n.)
     (Surten Quinciano, Cèlio i Marco.)

 CÈLIO  Esta és, senyores, la sala
    de la presó aont les causes
    de mort contraes malfactors
1995    solen de tot confirmar-se.

 QUINCIANO Pues portau-me la insolent,
    perquè més prest acàpia,
    veurem si esperança alguna
    podrem tenir de mudança.

2000 CÈLIO  Luego, senyor, amb prestesa
    serà fet lo que mos mana.

 QUINCIANO Porta-la tu solament,
    perquè Marco m’acompanya.

     (Va-se’n, Cèlio.)

 MARCO  Senyor, per tot aqueix poble,
2005    la gent,amb murmullo, aclama
    el ser Àgueda innocent,
    per lo qual tem una grave
    commoció de gent vulgar
    contra ton domini.

 QUINCIANO    Calla! 
2010    Qui s’ha d’alçar contra mi?
    ¿Per ventura tots no saben
    que contra los qui desprecien
    a les deïtats soberanes
    s’han d’executar les penes
2015    que les lleis romanes manen?

     (Surt Cèlio portant Àgueda curada.)
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 QUINCIANO Ja estàs curada del mal
    per la providència suave
    de Júpiter i de Juno,
    per lo qual, ajonollant-te,
2020    ofereix los sacrificis
    fent dels beneficis gràcies227.

 ÀGUEDA  No inficions228, bàrbaro vil,
    a l’aire amb estes paraules;
    ¿no veus que són veus de nècio,
2025    aqueixes veus? Miserable,
    ¿com vols que ador les pedres
    pel dimoni animades
    i deix a mon Déu etern,
    que benigno m’ha curada?

2030 QUINCIANO Qui t’ha curada?

 ÀGUEDA         Jesús,
    Déu del Cel i Terra.

 QUINCIANO                 Calla,
    perquè en escoltar este nom
    m’encenc amb més ira i ràbia.

 ÀGUEDA  Tot el temps que em dur la vida,
2035    en la llengo i en les entranyes,
    el portaré tan patent
    que sols seran més paraules
    anomenar a Jesús.

 QUINCIANO Pues ara veuràs, ingrata,
2040    si t’alliberarà ton Déu
    de lo que patir te falta.

 ÀGUEDA  Jesús, tornarà per mi
    contra tu prenint venjança.

 QUINCIANO Pren-la, Cèlio, i desnua229

2045    mana sia rebolcada    20r
    sobre de teules menudes
    que també vagen mesclades
    brases de foc molt enceses,
    perquè amb esta pena grave

227 Vers del ms Oliver, en el qual l’ordre dels mots en manté la rima.
228 inficions: del verb ‘inficionar’, que té el significat d’’infectar’ (DCVB, vol. 6, p. 658); és a dir, ‘no infectis’.
229 desnua: castellanisme per ‘nua’.
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2050    patesca ja que no vol
    passar per gustos suaves.

 ÀGUEDA  Esta és la darrera vista
    en esta vida, que en l’altra,
    estant tu a la part esquerra,
2055    jo en la dreta coronada
    de raios i resplendors
    m’has de veure per tu causa.

 QUINCIANO Executa, Cèlio, prest!
 
 CÈLIO  Senyor, serà sens tardança.

     (Se l’emporta.)

2060 QUINCIANO Menos esperança tenc,
    Marco, d’aqueixa malvada;
    però què és esto?

     (Se fa gran renou dedins de terremoto i se’n
     va, Marco, corrents i torna.)

 MARCO         Catània,
    senyor, tota alborotada
    se’n ve corrents a portar-vos
2065    mil desditxes i desgràcies.

 QUINCIANO Ai, de mi!

     (Surt Ministre 1.)

 MINISTRE 1        Senyor, desditxes
    nos venen per esta causa;
    el poble diu amb gran veus
    que és del Cel esta venjança
2070    per haver aturmentat
    aquesta donzella casta.

     (Surt Ministre 2.)

 MINISTRE 2  Senyor, amb graves ruïnes
    han caigudes moltes cases
    de la ciutat i molts hòmens,
2075    dones, minyons amb desgràcia
    ha sepultat, i tots diuen
    que tu solament ets causa
    de tal feroç terremoto.
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     (Surt Cèlio.)

 CÈLIO  Ai, senyor, desditxes graves!
2080    Part de palàcio ha caigut,
    principalment en la sala
    en què Falcònio i Silvino,
    que vinguesses, aguardaven
    i los ha cobert de modo
2085    que no se troba pissada
    ni senyal, perquè la terra
    los ha coberts sens trobar-se.
    Tot el poble contra tu
    s’amotina amb gran instàncies
2090    afirmant que los turments
    que s’han duplicat en Àgueda
    són causa de tot això.

 QUINCIANO    Ai, de mi!
    Ai, ai, altra vegada!
    Pues també tem per a mi,
2095    promesa, alguna desgràcia.
    Aqueixa dona, teniu-la
    en la presó ben guardada,
    que pensar en ella, en lloc
    de moure’m a perdonar-la,
2100    m’aumenta més mon furor,
    m’aumenta més ma ira i ràbia.

     (Se’nva Quinciano i s’obrirà la cortina de la 
     presó aon estarà santa Àgueda, Mustaca
     i Tamborino.)230   20v

 ÀGUEDA  Dolcíssim Jesús, espòs
    de mon cor, ànima i vida,
    que per redimir los hòmens
2105    patíreu tantes ferides,
    mestre que m’heu ensenyat
    des de minyona petita
    vostra llei i vòstron amor,
    perquè de nit i dia
2110    caminant per vostros passos
    alcançàs les vostres ditxes,
    gràcies vos faç, oh, pare!,
    d’aquesta postrada filla,
    perquè m’haveu dat aliento
2115    perquè vencés sempre invicta
    los turments de los Ministres

230 L’acotació és del ms Oliver.
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    del president la malícia
    en tallar-me los pits;
    però vós, amb mà benigne,
2120    m’enviàreu un apòstol
    i un àngel per companyia
    que em curassen. ¡Oh, ditxosa
    jo mil vegades seria
    si, de tots los serafins,
2125    llengos tingués infinites
    per a poder alabar-vos
    de veure’m tan assistida!
    Però ja, senyor, és hora,
    suposat que ja haveu vista231

2130    vostra criada de quin modo
    ha vençut en vostra lliga232,
    ja que teniu preparades
    allà en el Cel alegries
    per a tots los qui peleen
2135    en esta vall de desditxes,
    hora és ja, dic altra volta233,
    de que s’acàpia ma vida
    corporal i de l’eterna,
    començ a gosar delícies.
2140    Muira ja, que ja sent
    paroxismes. Oh, gran ditxa!
    Preniu, senyor, lo meu cor,
    que d’aquí a vós s’encamina
    per quedar en vostros braços,
2145    en los quals ella estima.

     (Àgueda fa com qui mor i ploren Tamborino
     i Mustaca. Toquen instruments i surt Cèlio,
     Marco i los 2 Ministres.)

 CÈLIO          Què és esto?

 TAMBORINO Ai, Déu, ja és morta!

 MARCO  ¿Morta és ja quan tots veníem
    a lliberar-la?

 MUSTACA            Los Cels, 
    per ella fan alegria;
2150    matau-me a mi, que jo

231 A tots els manuscrits, “vist”; pos la forma femenina per conservar-ne la rima.
232 lliga: “associació per a fer triomfar certs principis, per aconseguir un fi comú.” (DCVB, vol. 7, p. 9) 
233 Aquest vers és del ms Oliver, més entenedor que el de BP 1114.



    hi vui anar amb sa companyia.

 TAMBORINO Jo no ho vull, deslligau-me!

 CÈLIO  Deslligar-vos és justícia
    per quant haveu habitat
2155    amb Àgueda.

     (Cèlio los deslliga.)   21r

 MINISTRE 1    Ja es confirma
    lo que digué de desgràcies.
  
 TAMBORINO I també lo que, de ditxes,
    esperant per son auxili
    eternament conseguir-les
2160    el qui per sa major glòria
    aquesta representació ha escrita. 
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Fotografies

Sencelles, Plaça de la Vila, entorn de 1900. Lloc on tradicionalment s’hi escenificava la Comèdia de Santa Àgueda 
cada any el dia de la festa.
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Fotografies

Martiri de santa Àgueda. Pintura del segle XVIII situada en el retaule de la mateixa santa, de l’església parroquial de 
Sencelles. En aquesta obra hi apareixen, a més de la protagonista, altres personatges presents a la comèdia com son 

els botxins i Quincià, assegut a sota d’un dosser. A l’altre extrem, l’escena del terratrèmol que sacsà la ciutat de Catània 
després de la mort de santa Àgueda. 

Diversos utencilis que formàven part de l’attrezzo de la Comèdia de santa Àgueda i que eren utilitzats en el moment 
del martiri de la protagonista. 
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Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

Tamborino i Mustaca a la Comèdia de Santa Àgueda, any 1968 aprox.

------------------
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Fotografies

Comèdia de Santa Àgueda, any 1974. Tamborino davant el tribunal de Quinciano

Comèdia de Santa Àgueda, any 1974. Tamborino i Mustaca
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Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

Comèdia de Santa Àgueda, any 1974. Afrodísia compareix davant el tribunal de Quinciano

Comèdia de Santa Àgueda, any 1974. Santa Àgueda a la presó
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Fotografies

Comèdia de Santa Àgueda, any 1974. Final de l’obra

Elenc d’actors que participaren a la Comèdia de Santa Àgueda, l’any 1974
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Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

Comèdia de Santa Àgueda, any 1994. Tamborino i Mustaca

Comèdia de Santa Àgueda, any 1994. Afrodísia compareix davant el tribunal de Quinciano
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Fotografies

Comèdia de Santa Àgueda, any 1994. Santa Àgueda és condemnada a mort

Comèdia de Santa Àgueda, any 1994. Santa Àgueda a la presó, reb la visita de Sant Pere i l’àngel
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Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

Carrossa que representa la Comèdia de Santa Àgueda, any 1988
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Fotografies

Carrossa que representa la Comèdia de Santa Àgueda, any 1988
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Edició a cura de Ramon Díaz Villalonga

Colla de gegants de Sencelles que representen als personatges de la Comèdia de santa Àgueda, 
en Tamborino i na Mustaca. 





Aquest llibre que porta per títol 
Comèdia de santa Àgueda,

verge i màrtir, 
s’ha acabat d’imprimir a Ciutat de Mallorca 

dia 2 de febrer, festa de la Mare de Déu del Candeler. 

LAUS DEO.
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Sant Jordi. Ceràmica catalana. Any 1772. 
Església parroquial de Sencelles.
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