
COMENTARIS A UNES COBLES 
ROSSELLONESES SOBRE LES 

ÀNIMES DEL PURGATORI' 

PEP VILA 

De tots és sabuda la preocupació de totes les cultures pel tema del més 
enllà i de la vida ultramundana. La literatura que circula sobre aquesta doctri
na és inabastable. Teòlegs, antropòlegs, estudiosos de les mentalitats n'han fet 
les pertinents valoracions. El purgatori, que teològicament neix al segle XII, 
s'afiança amb el triomf poètic de la Divina Comèdia. És, però, durant els 
segles XVII i XVIII quan, a partir dels cànoas tridentins, s'actualitza aquesta 
doctrina, la del purgatori com a lloc de trarisitorietat, de càstig modificable. 
Arreu del nostre domini lingüístic trobem associacions piadoses, confraries, 
que celebraven actes funeraris, aniversaris, novenaris d'ànimes. Un animer 
s'encarregava d'aplegar les col·lectes. La iconografia sobre aquest tema és 
també notable. Sovintegen els gravats populars amb un grup de penitents que 
cremen entre flames i que representen les ànimes que esperen el moment de la 
redempció. Abans de la Guerra Civil, en algunes parròquies, com era el cas de 
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1987. [El repertori de Marquès consigna l'existència de 8 publicacions sobre la devoció a les ànimes del 
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Moderna de Catalunya, vol. I, 1998, pàgs. 519-528. Modest Prats, "Una aproximació esbiaixada al 
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Santa Maria de Banyoles, durant la celebració del novenari d'ànimes, posaven 
un teló pintat, un gran decorat amb figures humanes que cobria l'altar, i rere 
la tela uns fidels aixecaven i baixaven llànties enceses que simulaven el viatge 
de les ànimes d'un estat inferior a un altre de superior, quan el pecador acaba
va triomfant després d'un temps de transitorietat que li havia servit per purgar 
la seva culpa. També hi havia el costum de cobrir retaules, imatges i vitralls 
amb draps blancs o negres on hi havia dibuixats esquelets humans, calaveres, 
escapularis, etc. Joan Amades, en el seu llibre Apunts d'imatgeria (Barcelona 
1983, pàgs. 118-119), explica, entre les diverses mostres de la imatgeria cata
lana recollides sota l'epígraf de "Vària", el cas dels breus, documents "formats 
per un ample full amb diversos gravats de figures parcials i incompletes, inter
calades amb pensaments i textos emmarcats per un filet. Hom plegava el paper 
de maneres diverses i variades, i a cada nou doblec es presentava als ulls de 
l'operador la figura sota un aspecte diferent, amb una llegenda explicativa des
sota. L'argument del joc era moral i venia a ésser com una mena de dansa de 
la mort desfigurada. Volia presentar la misèria humana davant la mort inexo
rable, figurant-hi grans magnats i dames opulents primer amb tot el rang i des
prés convertits en esquelets". 

En 1740, la impremta de J. B. Reynier de Perpinyà, impressor del Rey, 
edità unes Cobles de les ànimas del Purgatori. Consten d'un respost inicial de 
quatre versos, 8 cobles de set versos heptasíl·labs i una tomada de quatre. Les 
cobles van separades per una petita sanefa de caràcter ornamental. El full de 
literatura popular, escrit en català, mostra encara com les classes populars con
sumien literatura piadosa en la nostra llengua. Aquest gènere poètic religiós 
fou àmpliament conreat en tot el nostre domini Ungüístic des del segle XV fins 
a l'actualitat. Aquest càntic a favor de les ànimes del purgatori no tindria res 
de particular si no fos pel gravat que l'acompanya, que li dóna un valor afegit. 
En la iconografia catalana antiga no són pas gaire abundoses aquests tipus 
d'il·lustracions. Totes les impremtes tenien un fons de xilografies, gravats, culs 
de llàntia, etc, que servien per il·lustrar el que convingués. Els impressors no 
dubten a emprar motlles i plaques de diverses procedències, encara que el text 
no s'avingui gaire amb la imatge. Aquesta manca de veritat iconogràfica es fa 
present en la majoria de gravats populars. En el nostre cas, un gravat medieval 
del segle XV (?) serveix de suport a uns càntics rossellonesos setcentistes. 
Malauradament, no he pogut documentar la Confraria de les Ànimes del 
Purgatori a la qual al·ludeix el text d'aquestes cobles de caire semipopular, 
anomenades també goigs, súpliques, pregàries, llaors, clams, etc. 

252 



COMENTARIS A UNES COBLES ROSSELLONESES SOBRE LES ANIMES DEL PURGATORI 

Les cobles duen un gravat xil·logràfic, allargat, sobre la mort, que divi
deix el full en dues columnes, en les quals es distribueixen les cobles a favor de 
les ànimes del purgatori. Aquesta figuració omjple un buit en la il·lustració d'un 
passatge incert, que no es correspon directament amb la intenció del text, enca
ra que el tema de la mort vagi associat al ritualisme del purgatori. El gravat, d'in
fluència alemanya o francesa, molt més antic que els versos de la composició a 
la qual serveix de suport, mostra un esquelet, encerclat per una banderola expli
cativa, en la qual la personificació de la mort aconsella als humans sobre la cadu
citat i les misèries de la vida humana, tan presents a l'època medieval. L'objecte 
figuratiu es presenta en primer pla, de cara, mirant cap al lector. La posició de 
l'esquelet és senzilla. L'expressió facial, molt ]Drecisa, codificada, és la mateixa 
que observem en molts gravats de les danses dí; la mort, en les arts de ben morir. 
La figuració de la mort, amb un cuc que li travessa la boca i un altre l'estómac, 
aixeca una de les mans, i amb el dit índex fa e.l gest de voler-nos advertir, amb 
els seus consells i sentències. La intenció del gravat popular, de caire realista, és 
la de posar-nos la por al cos, ara que encara hi som a temps. Dintre de la millor 
tradició dels ars moriendi copio els quatre versos sentencioses, en octosfl·labs 
apariats, escrits en lletra gòtica i en un català possiblement dels segles XIV o 
XV, dels quals no he sabut trobar la font literària: 

Tot quant faràs fes Déu tement-
e menbre't' de morir covent;'' 
la carn gentil, nirvus^ e ossa"̂  
pren forma vil dins en la fossa. 

' A l'imprès figura escrit demement. 

^ menbre^t: 'recorda't". 

* covent: per convenent, amb el sentit de convenientment "com convé, com cal"; Recorda't 
de morir com cal. Coromines (DECat, V, 888) considera un covent que apareix a la crònica de Pere el 
Cerimoniós com un hàpax de sentit no clar (però no té res a veure amb el del nostre text). 

^ nirvus: variant de nervis. 

' ossa: 'el conjunt de tots els ossos, l'ossada'. Er les "Cobles de la mort" que figuren impre
ses a la fi del Llibre del Romiatge del Venturós Pelegrí, escrit possiblement a finals del segle XV a prin
cipis del segle XVI, trobem aquests versos que ens recorden el nostre text: "mig podridra tinc la ossa./e 
el meu palau és la fossa". 
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Al segle XVII, la processó de la Sang de Perpinyà la presidia una figu
ració de la Mort, com encara actualment a Verges i, pels volts de 1860, a 
Rupià. Ho explica Marie-Jeanne Trogno en el seu article "Historire de la con-
frérie du tres précieux sang de Jésus-Christ" (Société agricole, scientifique et 
littéraire des Pyrénées-Orientales, Perpinyà 1984, pàg. 24): "Une gravure du 
XVII^ siècle montre la procession de Perpignan présidée par une représenta-
tion de la Mort. Selon Bosch de la Trinxeria, la Mort, tenant en main une faux, 
marchait ainsi en téte du cortège dans les anciennes processions de la Semaine 
Sainte en Roussillon et en Ampourdan". ^Aquest gravadet de la mort que orna 
unes cobles de les ànimes del Purgatori és una romanalla d'aquelles represen
tacions de la mort rosselloneses? Davant de la barreja amb elements de caire 
profà característica d'aquestes devocions populars, una cobla popular deia: "A 
la processó de la Sang, / hi ha més misteris dels que hi van". 

UtMUMUUUUti 

I COBL 
D E L 

lUitutiauatiiiiiaituituittuuuMi 
ES DE LAS ANIMAS 

P U R G A T O R I 

« « 

"* Ridin íctn[>re adj'utoiit 
/ Scniint peni nmt cnwl • 

^ Afiim» ie Purgatori , 
^ Per poder pojir i1 Cel. 

ï CtiilMi voftrci hereten y 
£ T ruecedon molt ingrats * 
T Qui rtüen nni obltinan, 

? En no complir lo promet, 
Boirpcu en ellt lo interni , 

^ Qui de molci milt ei la riel. 
Animal , tic. 

7 Cridau voftrei Mirmcflors , 
T Negligent en llur Offici , 
T Puix na mcnguan la fuplici • 
T Que patiu tani rigoro) ; 
? Set mirericordiot > 
? Es íér (micli y fidel. 
2 AqilDft , OtC. 

• Cridau i Pare* y Marei i 
T Rerpediviraent Infanti, 
T Cridau i vodrei Germani, 
V Cridau Capclíani j Fraret, 
T Que i i relbnen lai ares 

f Del /iDg dd millor Abel, 
Aniraai) Cíc% 

Í Cridau Mullers y Matin , 
Cridau Amieki y Parenti, 

f Q u c illvien loi lotmcnit > 
Qn'eui devoran d í c y nit , 

4 Mèrit prapti ei inierdït, 
" ~ eii2 pres6 Cruel. 

Animal, &c. 

San molt jaflei volres queisei • 
b SoD molc juiïos foSres pUtifi. 

». KlfMi, 

Puix per mengatr roftfci daají» 
De bcni propiii lemu lei iei , 
Solei ro&FMBnxitf 'on eiiet» 
Summo amor I dcHtg y zel* 

Animat > Sit. 

Lo Ibcli qn'rut compren ei i 
Que DO te eompiruiò 
Sibé te reparació, 
Sens laqual ei infernal» 
ïifplicau to Erernil 
Qu'cni inrpire ua dcYOt Eel. 

Animat, &c. 

Efta Tanta Con&iria, 
Baix lo vaflre nom fundada, 
Seta lémprc' occupadt, 
En prtgariet nit y dia, 
Suplicant la Verge pia . 
Vo) dcllliure dels lotnKnti 

Animat, &c. 

Quint en lo Cel collocadit i 
reu Aiiímas dinofas • 

Ab pregariei teivoiofu, 
Sereu nollrei advocidat, 
Tall diiiat aflcguradas, 
Tindrem fens dupiE y recel. 

Animat, 6tc 

Cridau fempre adjutori, 
Sentint pena taüt cruel, 
Atiimii del Purguorií 
Per poder pujal i l O L 

1̂ . El (HM ffTfttM* Utt4t ti 

F l/tlim» D*»j urna/Mm Cn^ilT tf KtiUmfUr, *nimàimi ftmMltrum fémmUrim^iit tu^nm rrmil 
triimt fttttttTum, •( inJulpaiUm fIMN /im/tr cfté^trut, fUl fmffUtnimhmt cnft^fvtmr . < « ' i 

[mptÍBHUt dic t i . oaobm, S A U N I E B , Tic.Gen.b Ofc. 

Eftampat en Perpinyi , en cafa de J. B. R i T m a E » Imprdlór del Rey- 1 7 ^ . 
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