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Tot i quefins arano s'ha fet capestudi historie a
fons sobre les representacions de«La Passió»a
Vilanova, voldria aradonar-nealgunesnotícies i
fer alguns comentaris de les dadesque tenim a
l' abastenaquestmoment.

La primera notícia documentada que per ara
coneixemdelesrepresentacionsaVilanova data
de1807,toti quehi hamotius percreure quese'n
feienambanterioritat.ja qué lhistoriador local fra
JosepAntoni Gari i Siumell,enlasevaDescripción
eHistoria deVillanueva y Geltrú, publicada el
1860, parla de les representacions que els
aficionatsfeienduranttot el segleXVIII, «y talvez
antes»,dels dramessacresdeLa PasióndeNtro.
Sr. Jesucristo y el vulgarmente llamado los
Pastorcillos. Aquestes representacions, segons
diu Garí, es feien en un edifici anomenat «les
premses de Sant Antoni», pertanyent a la
parroquia de Sant Antoni Abat, dones fins a
primers del segleXIX Vilanova no cornptá amb
cap teatre.

El primer teatre que existí a Vilanova va ser
construít el 1804 per Pere Güell i donat en
testamenta1'Hospital deVilanova. Durant trenta
anys aquest local va servir per a saraus i
representacionsteatrals,ja fossin d'aficionats o
de companyies de córnics ambulants. Pero és
possiblement e11807queellocal s'adequacom
a teatre, i és,precisament, per representar «La
Passió», En una «Nota de tot lo pagat per
compondrer lo teatroper representarlaPassió»,
hi trobem lesdespesesde«[ ... ] 32canes6palms
tela per lo taló y frontis de devan del teatro» i
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també «[ ... ] 12 canastela per lo taló de Sala».
Així mateix, esconstrueixenbambalines,ambun
altre tipus deroba,mésfina: «[ ... ] 8canasRuans
blausper lasdosprimerasBambolinas del teatro»
i «[ ... ] 3 canas1pamRuansblaus per la tercera
bambolina» .

Per al' escenografia es construeixen també
«tandons»i «vestidós», Els «tandons»espinten,
shi cusenanellesishi posen«corriolasypolitxas»,
i als«vestidós»s'hi posatela borras i s'hi pinten
«mutacions de bosc». Es paga la corda per als
«tandons» i «vestidós». Es paga un fuster per
«[ ] compondre lo tandó blau, el sol y la lluna.
[ ]». Esfael vestit deJesúsamb«[ ... ] 18palms
ruans escurs», es compren «[ ... ] 12 canas de
Ruansblaus i deRosaper túnicas y mantellinas,
veta y fil», i espaga per cosir els tendons i els
vestits; al perruquer, per la barba de Jesús;per
unes «bagutxas»per a la Samaritana; al nunci,
«[ ... ] per las cridas y tocar la trompeta a la
Passió», i «[ ... ] per lloguer de las Creus i altres
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Plana manuscrita d'un text de La Passió. 1797.



"Poster". 1956-57

cosas,cedint al Comú lospeusdelastaulasdela
Cenaqueheranseus».Tambéhi haunesdespeses
derefresc i candelespels assajos.

Perpoder fer aquestesrepresentacionshaviende
demanarpermís,j aquepaguen«al Secretari del
Ajuntamentperun BarrelóMalvasia queregalaal
queescriguéaBarcelonaperpoder fer laPassió».
Entre el22 defebrer i el5 d' abril esvan fer dinou
representacions.Dels beneficis, unaquartapart
eraper als actors i la restaeraper al Comú, pero
cal deduir encaraunesgratificacions donadesals
actors,que,aparerdel' Ajuntament,homereixien.
AquestsvanserJesús,laSamaritana,elPinnavell
(no sabem quin paper feia), el Cayfás i el
Sombrerer(eraactorova fer elsbarrets?).Encara
se'n van fer tres representacions més: una a
benefici delsactorsi duesabenefici de1'Hospital.
Ell835, veient queel teatrehaquedatpetit, se'n
construeixundenou, el queavui coneixemcoma
TeatrePrincipal, tambépropietat de1'Hospital, i
I' antic esdeixanoméscomasaladeball, elGran
Salón,mésconegutcomLa Sala.Dell5 demarc
al5 dabril de1840esfan vuitrepresentacions de
«La Passió» en el nou teatre, fent-se tres parts
dels beneficis: la Milícia Nacional, els actors
aficionats i 1'Hospital. Peraltra banda,al' arxiu
parroquial de SarrtAntoni, en els comptes de
lObra, ~i ha una nota d: entrades i despeses,
datadaell7 dabril d,l mateix any, que consta
com a«Pasiónafabor dela Obra». Ésadir, se'n
va fer una novena representació a benefici de
lObra de SantAntoni. Pe(á aquestafunció es
van vendre 189 entradesnormals, 25 lunetas i

115mitges entrades, amb un total ingressat de
383 rals i 10maravedís. La relació de despeses
pujaa un total de237 rals i 32maravedís,i eraper
pagar «música, cena, cera, lunetas, guardia,
alumbrado, tramoistas, assistencias,apuntador,
luminaria,cobrador,Puig,varios,alguasil,sastresa,
peluquera,guardarropía,pregonero».La despesa
mésalta era la de la música, quepujava 74 rals.
Desdelmesdemarcde1843fins almesdefebrer
de 1844, al teatre, hi actuaren cinc companyies
d' aficionats, fent nomésunafunció deteatre,una
funció demones,duesfuncions dejocs demans
i deurepresentacionsde«La Passió» i el1846 es
van fer vuit representacions.

Pocs anys després al teatre s'hi instal-Ien
companyiesprofessionalsquefanfuncionsregulars
un o dos cops per setmana. Entre aquestes
companyies hi trobem la dels actors Castanyé i
Bailon, que el 25 de febrer de 1855 fan «La
Pasión y muerte deN.S. Jesucristo». Tambéun
25 de febrer, pero ja de 1868, trobem la
representació de «La Passió y mort de Nostre
SeñorJesucrist»al teatreTívoli, fundat el 1860i
que va funcionar fins al 1897. Dies després la
representen,ambel mateix primer actor, senyor
Riba, unes 6 o 7 vegadesal Teatre.

Tot ino fer-serepresentacionscadaany, síquees
vananarfentforcaregularmentperlescompanyies
que feien temporades al Teatre, i fins i tot
representavenaltresdramessacres,comel1879
que, amésde fer «La Passió i Mort deNtre. Sr.
Jesucrist»,vanposarenescenaelsdrames«Santa



Eulalia» i «Los sieteDoloresdeNuestraSeñora».
Cal dir que aquest any, segons diu el diari, la
Passióva serreforcadaper algunsaficionats. És
possible, pero, que els aficionats hi fossin cada
any queesrepresentava, degut a la quantitat de
gent que surt enunaPassió.

El26 demarc de 1887,segonsunacrónica deLa
Defensa, el diari dels estamentsreligiosos de la
vila, hi ha queixes de les representacions de la
Passió«porconstituir dicho espectáculounaburla
sacrílega de los augustos misterios de nuestra
Redención, razón por la cual ha sido prohibido
por la Iglesia bajopenagravedepecado».Aquell
any, «La Passió»estaanunciada al Tívoli. Dies
després l 'Alcaldia prohibeix per al futur les
representacions d'aquesta obra. Aquesta
prohibició, pero, no va durar gaire, donespocs
anysdesprésestornava arepresentar.

La música, com ja hem vist el 1840, era prou
important a «La Passió». L' any 1869 les onze
representacionsqueesvaren fer al Teatre foren
acompanyadesper l' orquestrad'Antoni Urgelles,
que era la quehi tocaya demanera fixa i estava
formada per onzemúsics i el director.

No sabem quin text era el que representaven.
D'una banda,hihaa Vilanova un textmanuscrit
de«LaPassió»,possiblement copiad'unaversió
impresa, datat el 1796. Porta el títol d' Acte
SacramentaldelaPassióyMort deChristo Señor
Nostre.A la primera pagina hi haun nom, Josep
Famadas,seguramentpropietari delllibre. Josep
Famadas i Arbosser va néixer a Sant Feliu de

Pallarols el1778 i V:éj: venir aviure aVilanova el
1810, on ja hi vivien -des de feia uns anys dos
germans seus.És de suposar,dones, que Josep
Famadaspreniapart alesíepresentacionsde«La
Passió» enlaprimerameitat del segle.No sabem,
pero, siel manuscrit esva copiar aSantieliu de
Pallarols el 1796,o si va sercopiar aVilanova i
anys després va passar a ser propietat de
l 'esmentatJosepFamadas.DarrereJlatapadura
quefa deportadahi hatambéelnom deCristóbal
Famadas, nét d'un germá de Josep Famadas.
Cristófol Famadasi Vendrell vaviure entre1838
i 1887, i erahome d'aficions artístiques. Va ser
impressor, professor de dibuix, músic, poeta,
cantavaalscorsdeClavé i feia teatre.Estractava,
potser, dun dels aficionats que reforcaven els
professionals?

Per altra banda, el títol que trobem a partir de
1855 és el de «Passió i Mort de Nostre Sr.
Jesucrist».El187 °diu queésensetactes,mentre
que el 1887 robra té sis actes i 35 quadres.be
«LaPassió» de1879tenim unarelació deI' adrec
necessari, i esta distribuida en set actes i 32
quadres.Com a curiositat direm que el quadre
vuit del 'acteIV, desprésdelpenjamentdeJudes,
estaindicat «Infern» com adecorati comaadrec
«Bengalai forquesper alsdimonis»,

Quanel 1952esvanreprendrelesrepresentacions
de«La Passió»,desprésdemésdetrenta anysde
no fer-se, una crónica signadaJ.S.enel diari de
Vilanova del15 demarcensdiu: «Lapopularizada
obradeFranAntonio deSanJerónimo,demuchos
añosaestaparteno representadaenla localidad,

"Carrer de l'Armagura"(Veronica). Círcol Católic, 1956-57



"Entrada a Jerusalem" (Rams). Representació Círcol Católico 1956-57

hasidoescogidaporelelencodelCírculoCatólico
.paraserpuestaenestatemporada deCuaresma,
comobaseprimordial deun teatrosacroenel que
se antepone una poesía llana -adaptada por
Salvador Vilaregut- con estrofas llenas de
naturalidad y belleza [ ... ]». Segonscróniques,
I' obra constava de 18quadres.

Aquell primer any se'n van programar cinc
representacionsi se'n van fer duesmésapetició
del público EIs actors erenaficionats de l 'elenc
«Manuel de Cabanyes», pertanyent al Círcol
Católic, i les representacions esfeien enaquest
teatre.Els actorsquefeien elsprincipals papers,
tot i ser aficionats, tenien un gran nivell
interpretatiu, destacantAgustí Cabaenel paper
deJesús,dequi enfeia una interpretació igualo
millor que la dun professional, igual quequan
feia de Satanásals Pastorets.

L'any següent es va repetir amb vuit
representacions, mentre que el 1954 no hi va
haver Passió. El 1955 es torna a posar en
escena,havent-se afegit cinc quadres i havent
adquirit el vestuari enpropietat. Es representa
tres anys més, essent lúltim el 1958, només
amb tres sessions.
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Tot i haver-se fet pocs anys, les posades en
escenaerend'~nagranqualitat, haventaparegut
cróniques .a L; Vanguardia i a Solidaridad
Nacional. Cal destaoar,pero, el comentari que
faArcadio deLarreaPalacínenel capítol dedicat
a les representacions r~ygioses del llibre El
Folklore Español,publicat el 1868,quancita les
poblacions catalanesquedestaquenper la seva

Passió: «Esparraguera, Olesa de Montserrat,
Molins de Rey, Mataró, Villanueva, Cervera,
Verges,Ulldecona, Borjas Blancasy tantasotras
menosnombradas».

EIsanysseixanta,lacompanyiadeteatreambulant
delsHermanosLargo havia fet «La Passió»enel
seuteatret instal-lat a la playa de les Casernes.
En els darrers anys, alguna escola com els
Escolapis ha fet alguna Passió, un xic reduída,
amb els alumnes, i algun grup de joves de les
parróquies vilanovines han fet algun muntatge
teatral al voltant de«La Passió».

"Davallament". Círcol Católic (1956-57)


