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Vers l’any 1294, segurament a Nàpols, 
Ramon Llull va escriure el punyent i 
adolorit Desconhort de nostra Dona, també 
conegut com a Plany de la Verge. Es tracta 
d’un extens poema, compost per trenta-
dues cobles de dotze versos alexandrins, 
que repassa el dolor inconsolable de santa 
Maria davant la passió i la mort del seu fill. 
En aquest plany marià, cada estrofa 
representa un moment diferent de la 
passió, seguint el relat evangèlic, i tenint 
present la tradició pietosa. Així, 
acompanyant la Verge, assistim a la traïció 
de Judes, la detenció, el martiri i la mort  
de Jesús, fins que Josep d’Arimatea 
aconsegueix que el davallin de la creu.  
Al llarg de les cobles es detalla el patiment 
que provoquen a la Verge les humiliacions, 
els escarnis i els maltractaments de què és 
objecte el seu fill. La magnitud de la 
injustícia i l’absurd de la criatura que 
martiritza el seu creador impedeixen 
qualsevol consol.
El poema, que, com era habitual en la lírica 
catalana dels segles xiii i xiv, és escrit  
en occità, s’ofereix en la versió original  
i en traducció catalana en prosa.
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INTRODuCCIó

1. PRòLEg

El Desconhort de nostra Dona que publiquem aquí és una 
de les poesies de Ramon Llull més tradicionals i alhora més 
originals.1 L’obra, en efecte, s’ha d’incloure en la tradició 
d’aquell corrent literari, difós per tota la cristiandat, que nar-
ra de manera dramàtica la crucifixió de Crist a través de la 
veu —trencada pel plor— de maria (planctus Mariae, és a dir, 
el plant de maria), però també és l’obra menys artística en el 
sentit lul·lià del terme i, per tant, original dins de la producció 
del beat mallorquí, modelada i fonamentada en l’Art i els seus 
principis, fins al punt que totes les seves obres representen 
facetes diverses del mateix projecte, la creació d’«un llibre, 
el millor del món», per a la conversió dels infidels, objectiu 
primari de la producció lul·liana (Llull 2013: 43).

En aquest poema, l’Art es deixa de banda per mostrar tot 
el dolor i el sofriment que van acompanyar la verge en el mo-
ment més dramàtic de la seva existència terrenal. No obstant 
que sabia, des del moment que havia dit que sí a l’àngel, que el 
seu fill havia de sacrificar-se per redimir la humanitat pecado- 

1. El text que publiquem, seguint els criteris d’edició d’aquesta col·lecció, 
es basa en la nostra edició crítica (NEORL XI), a la qual remetem per a tots 
els aspectes tècnics i filològics.
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ra, maria mostra tot el seu costat humà mentre veu com Crist 
és escarnit, torturat i finalment mort, i és a través dels ulls 
de maria que nosaltres, oïdors/espectadors, veiem l’episodi 
evangèlic i hi participem. però l’obra no és solament un llarg 
monòleg de la verge, maria es dirigeix directament als oïdors 
del poema i també als altres personatges presents a la passió, 
apostrofant judes i els jueus pel seu comportament,2 invocant 
els àngels perquè socorrin el fill moribund, i finalment mos-
trant què és el veritable consol en les paraules que dirigeix a 
joan i a les maries. El text s’apropa, doncs, a les laude dramà-
tiques de l’àrea italiana,3 i en permet imaginar una possible 
realització parateatral.

El Desconhort de nostra Dona és compost de trenta-dues 
estrofes monorimes de dotze alexandrins, que fan un total de 
tres-cents vuitanta-quatre versos. Aquest tipus de vers era 
usat típicament en els poemes narratius i en les cançons de 
gesta perquè permetia, per la seva llargada i el ritme solemne, 
de donar gravetat i èmfasi als esdeveniments narrats. L’èpica, 
més laxa, no tenia un nombre prefixat de versos, però Llull en 
limita el nombre a dotze, el nombre d’estrelles de la corona de 
la dona de l’Apocalipsi,4 dels apòstols, i símbol de la comple-
tesa i de la totalitat de la creació com a resultat de l’operació 
entre les quatre parts del món i la Trinitat.5 La mateixa es- 

2. També l’acusació als jueus és una excepció dins de l’opus lul·lià. Llull, 
si bé convençut de la superioritat del cristianisme respecte de les altres reli-
gions monoteistes, rarament acusa els jueus de deïcidi. Les violentes acusa-
cions de la verge s’han d’interpretar, doncs, en vista del sofriment de maria 
i de les característiques del gènere literari en què s’inspira el poema.

3. A Itàlia, n’és el primer exemple la lauda de jacopone da Todi Donna 
de paradiso, de tema similar; vegeu Canettieri 2001: 214-221.

4. Apoc 12,1; la dona pot ser interpretada tant com a símbol de la verge 
com de l’Església.

5. Sobre aquest darrer punt, vegeu l’Enarratio in psalmum 86.4 de Sant 
Agustí (pL 37: 1103-1104). Llull no justifica enlloc la regularització del 
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tructura mètrica i estròfica s’emprarà en un dels poemes més 
personals de Llull, el Desconhort de Ramon, en el qual el beat 
explica el seu desconsol després d’haver esmerçat trenta anys 
al servei del seu projecte,6 identificant el seu dolor per la in-
comprensió de la bondat de la seva missió amb el que va patir 
maria sota la creu. 

L’absència de l’Art lul·liana en aquest poema facilita molt 
l’accés al text, que demostra, d’altra banda, les grans capa-
citats poètico-literàries del beat. Cada estrofa representa un 
moment diferent de la passió, partint de la traïció de judes7 i 
aturant-se en cada esdeveniment descrit als Evangelis, de ma-
nera que anticipa en certs aspectes el ritual del viacrucis, que 
es fixarà en els segles següents.8 Després de descriure la traïció 
de judes i d’haver-lo condemnat (estrofes 1-5), maria narra 
l’empresonament de Crist; l’abandonament que van patir tant 
el fill de Déu com maria per part de tots els apòstols excepte 
sant joan, i la traïció de pere (estrofes 6-8). Després s’enume-

nombre de versos per estrofa, però la importància de la numerologia en 
l’organització de les seves obres és coneguda (vegeu el pròleg al Llibre de 
contemplació); suggerim, doncs, aquesta interpretació del significat del 
dotze basant-nos en els significats principals d’aquest nombre a l’època 
medieval. 

6. El “fet de Ramon”; vegeu Badia et al. 2103: 383-389. 
7. El personatge de judes és molt present en les passions occitano-cata-

lanes; vegeu Romeu 1957.
8. De la mateixa època de la composició del poema lul·lià, trobem diver-

ses narracions/relacions de viatges a Terra Santa, en particular la de Riccol-
do di monte Croce, que descriuen les estacions de la via dolorosa, l’itinera-
ri que porta al Calvari, a jerusalem. Aquests textos han estat publicats per 
Sabino De Sandoli (1984). El ritual, pròpiament, es començarà a practicar al 
segle xIv sota l’impuls de l’orde franciscà, al qual era encomanada des del 
1342 la custòdia de Terra Santa. La impossibilitat d’anar fins a palestina va 
motivar que es recreessin les estacions de la via dolorosa a l’interior de les 
esglésies, com féu el dominicà Álvaro de Córdoba ja al segle xv al seu retorn 
de Terra Santa; vegeu zedelgem 1949.

Desconhort de nostra dona.indd   7 18/07/16   17:54



— 8 —

ren les tortures que va patir Crist (estrofes 9-19), i es relata 
com la verge fou encomanada a joan (estrofa 20). A continua-
ció trobem una sèrie de quatre estrofes (21-24) paral·leles cro-
nològicament que demostren la gran capacitat de costrucció 
literària de Llull: en l’estrofa 21 maria explica com Crist va 
ser abeurat amb vinagre, fel i sutge, i la tristesa d’ella perquè 
no li podia donar aigua. En l’estrofa següent el narrador ens 
mostra el Crist sofrent a la creu, afligit tant pel sofriment físic 
com perquè veia el dolor de la seva mare. El focus retorna ara 
a la verge (estrofa 23), que, tremolant, crida als circumstants 
que voldria morir, abans que assistir al sofriment del fill i a 
la indiferència dels presents. En aquest punt (estrofa 24) ma-
ria alça els ulls al cel invocant els àngels i dient-los que mirin 
com tracten Crist donant-li per beure la beguda amarga, cosa 
que ens mostra la concomitància de les quatre estrofes/escenes 
que es clouen aquí. El poema prossegueix amb la invocació de 
Crist al pare i la seva mort (estrofes 25-26). L’estrofa 27 conta 
el miraculós guariment de Longí, mentre que en la següent 
es mostra el davallament de la creu, amb la descripció icònica 
de la pietat, és a dir, de la verge que té en braços el fill mort 
(v. 334), que tindrà un gran èxit en l’art posterior. En l’estrofa 
29 magdalena i joan conviden la mare de Déu a abandonar el 
sepulcre, amb una descripció molt humana de la verge, que 
es recolza en magdalena per sostenir-se al llarg del camí (v. 
348). Les estrofes 30 i 31 mostren els intents de les germanes 
de la verge i joan per consolar la Dolorosa, que, en canvi, els 
explica què és el veritable consol. En l’última estrofa el poema 
s’atribueix a Llull, el qual encomana aquest «xant d’amors» a 
la verge per incitar els poderosos a reconquerir Terra Santa. 
No obstant que se citin tots aquests personatges, només són 
tres les veus parlants en aquest poema: el narrador, maria i 
Crist; aquesta economia de papers advoca en favor d’una pos-
sible representació dramàtica del text. 

Desconhort de nostra dona.indd   8 18/07/16   17:54



— 9 —

Deixem al lector la tasca d’immergir-se, durant la lectura, 
en el context d’una representació litúrgico-teatral, copsant, 
mitjançant la potència de les paraules del diàleg, la gestualitat 
i la representació del sofriment que emergeix de les parau-
les de la verge, en una mena de crescendo musical que arriba 
al clímax amb la mort de Crist (estrofa 26). No trobem en 
el Desconhort marià cap escena còmica o aliena al context,9 
ni ens distreu la presència de cap altre personatge a part de 
maria i Crist.10 L’economia dels personatges és un indici im-
portant de la teatralitat efectiva de l’obra lul·liana, que seria 
fàcilment representable. El personatge de maria, reclòs en el 
seu dolor, aconsegueix, sense descriure en detall les tortures 
patides per Crist,11 fer-nos estremir davant del seu sofriment, 
i ens permet compartir amb ella el dolor d’aquells moments. 
Les poques frases de Crist, en canvi, ens mostren d’una ban-
da el seu costat humà i, de l’altra, la seva voluntat d’obeir el 
desig del pare de sofrir per salvar la humanitat. El narrador 
ens guia en aquest recorregut sense impartir necessàriament 
lliçons teològiques, com en canvi hem trobat en les altres 
obres lul·lianes sobre el tema de la passió, fent-nos presenciar 
i meditar l’episodi en el seu vessant més humà i permetent la 
identificació completa amb els sofriments de maria.

L’última estrofa ens ha permès una possible datació de 
l’obra: Llull comença a signar les seves obres entorn del 1290 
en endavant, i també n’arriba a indicar amb precisió el lloc 

 9. Com en el cas de l’episodi còmic de l’adquisició de l’ungüent per part 
de les maries en la Passion Didot. per a una anàlisi del teatre sacre medieval 
català, vegeu Badia 2015: 421-435.

10. joan, Longí i les dues maries, juntament amb els soldats romans i els 
jueus, parlen exclusivament a través de les paraules del narrador.

11. Compareu la delicadesa de les paraules de la mare de Déu del Des-
conhort, per exemple, amb les d’Isabel de villena en els capítols corresponents 
de la seva Vita Christi, on les tortures de Crist es descriuen minuciosament.
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[1.] De la passió e lo desconhort que hac nostra Dona  
de son fill

vivia ab gran gaug la verge maria
en veser son Déu fill, que haüt havia
per lo Sant Espirit, sens d’home paria.
E car son douç fill Déu e home sabia,
lo gran gaug e el plaser que per ell sentia 5
no és qui el pogués dir; mas gens no sabia
l’ira ni el desconhort en què es devenia,
car judes Escariot concebut havia
en trair jesucrist, qui morir volia
per nosaltres salvar e per donar via 10
com mais lo servescam e que cascú sia
seu per compra de mort, car per nós moria.

vivia en gran goig la verge maria
de veure el seu Déu fill, que havia tingut
a través de l’Esperit Sant, sense haver-se unit amb cap home.
I com que sabia que el seu dolç fill era Déu i home,
el gran goig i el plaer que sentia per ell 5
ningú no el podria descriure; però no sabia
la ira i el desconhort en què es convertia,
atès que judes Iscariot havia decidit 
de trair jesucrist, que volia morir 
per salvar-nos i per mostrar-nos el camí 10
per servir-lo més i perquè tothom fos seu
pagant el preu de la mort, perquè moria per nosaltres. 

7. l’ira ni el desconhort: aquest hemistiqui esdevé una fórmula, tret esti-
lístic de l’èpica, que es retroba en el Desconhort de Ramon, vv. 107 i 508. La 
variant «ab ira e dolor» (v. 23) també reapareix en el Desconhort de Ramon, 
vv. 6, 72 i 582. pel que fa al terme ira, vegeu l’apartat 3.1 de la introducció.
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[2.] Com fo venut

«judes Escariot, tu has mon fill venut,
lo qual molt mais val que ço que n’has haüt.
Donat has per argent lo senyor de virtut, 15
tu eres per mon fill e per mi molt volgut:
mi has, fals, enganada e tu t’es decebut;
e sí eu ne son trista e tu en seràs perdut.
fals! Com has pogut vendre cell qui és mais temut,
qui és home e Déu e és rei de salut? 20
jo en romanc dolorosa e tu n’es abatut.
judes, fals traïdor, mon cor has combatut
ab ira e dolor aitant com has pogut,
per què en seràs en infern combatut e vençut!»

«judes Iscariot, tu has venut el meu fill,
que val molt més del que n’has obtingut.
Has entregat el senyor de la virtut a canvi de diners, 15
i el meu fill i jo t’estimàvem molt:
a mi, fals, m’has mentit, i t’has enganyat tu mateix.
Això a mi m’entristeix, i a tu et perdrà. 
fals! Com has pogut vendre aquell que és més temut,
que és home i Déu i rei de salvació? 20
jo en resto plena de dolor i, tu, abatut.
judes, fals traïdor, m’has flagel·lat el cor
amb ira i dolor tant com has pogut,
per aquesta raó seràs flagel·lat i vençut a l’infern!»

20. rei de salut: la mateixa fórmula en el Desconhort de Ramon, v. 62.
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[3.] De tració

«Senyors! A tuit mi clam de la gran tració 25
que han fait a mon fill li fals judeu felló,
qui en mi s’és fait home per llur salvació
e tots temps ha fait bé e falliment no fo.
Ara lo m’han traït e l’han mes en presó.
Ah, judeus traïdors! per qual entenció 30
havets traït mon fill, qui del llinatge fo
de David, moïsès, segons profeció?
D’aquest gran traïment lassa irada só
tan fort que tota em sent en consumació
e tot quant ha en mi n’està en passió. 35
D’aquest mal qui m’és fait, qui en trobarà perdó?»

«Senyors! Em clamo a tothom de la gran traïció 25
que han fet els falsos jueus aïrats al meu fill,
que dins meu es féu home per la salvació dels homes
i sempre ha actuat correctament i sense engany.
Ara me l’han traït i l’han tancat a la presó.
Ah, jueus traïdors! per quin motiu 30
heu traït el meu fill, que pertany al llinatge 
de David, de moisès, segons la profecia?
per aquesta gran traïció estic afligida i enutjada,
tant que noto que em consumeixo tota
i tot en mi pateix. 35
D’aquest mal que m’han fet, qui en podrà ser perdonat?»

25. Senyors! A tuit mi clam: fórmula oral d’invocació, típica de l’èpica.
26. li fals judeu felló: seguint la declinació occitana, ho hem d’entendre 

com un plural. vegeu el final de la introducció.
28. fo: ‘féu’, en occità.
30. Per qual entenció: també en el Desconhort de Ramon, v. 229.
31. fo: ‘fou’. L’artifici de la rima equívoca és una mostra de destresa 

poètica conforme a les regles de la versificació occitana. 
32. profeció: ‘profecia’; adaptació del mot per la rima.
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[4.] De besament

«judes, fals e amic de tot defalliment,
com fust anc tan ardit, que ab boca tan pudent
baisest mon douç fill, amic de compliment,
qui ha boca olent en tan bell parlament, 40
qui anc mais no mentí ni en parlet follament,
ans en diu veritat tan virtuosament
que null hom viciós, ne qui sia mintent,
no la deuria baisar per negú traïment?
E tu, fals ergullós, has donat baisament 45
a mon fill, qui és Déu e home eixament,
lo qual sovint baisava tan amorosament.
Ah, fals, com l’has aunit per ton vil tocament!»

«judes, fals i versat en tots els defectes,
¿com gosares, amb aquesta boca teva tan fètida, 
besar mon dolç fill, company de perfecció, 
de la boca olorosa del qual només brollen belles paraules 40
i que mai de la vida ha mentit ni ha parlat fora de seny,
sinó que diu la veritat amb tanta virtut
que ni viciosos ni mentiders
no l’haurien de besar mai a traïció?
En canvi, tu, fals orgullós, has besat 45
el meu fill, que és Déu i home alhora,
ell que sovint besava amb tant d’amor.
Ah, fals, com l’has ultratjat amb aquest bes!»
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[5.] De mostrar

«judes, tu has donat un fals bais per senyal,
per aportar a mort lo meu fill, qui tant val 50
e qui ha entresenya de persona lleial.
Enemic de virtut e en tot ple de mal,
car has fait fals senyal, tu n’hauràs tal cabal
que tots temps n’estaràs en lo foc infernal!
Trista! Anc mais no fo, segons dret natural, 55
que ab falsa semblança hom vengués en hostal
mostrar veritat de nulla res corporal
e aiçò mateix és de causa espirital.
E tu, fals mostrador, has mostrat hom vidal
qui, en quant és Déu, no pot ésser mortal.» 60

«judes, el teu fals bes ha estat la indicació
per menar el meu fill a la mort, ell que val tant 50
i que porta l’ensenya de persona lleial.
Ets contrari a la virtut i ple de maldat en tot;
com que l’has assenyalat falsament, el guany que n’obtindràs 
serà romandre per sempre en el foc de l’infern!
Trista de mi!, no havia passat mai, per llei natural,  55
que amb falsa cara algú vingués a una casa
per mostrar la veritat de cap cosa corporal,
i el mateix passa amb les coses espirituals.
I tu, fals denunciant, has denunciat un home ple de vida
que, com que és Déu, no pot ser mortal.»  60
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