
Un teatre, inaugurat el 1969, on caben 1.865 espectadors.

ESPARREGUERA 
CEÑIRE DATRACCn TEATRAL 

per Xavier Fàbregas

Durant molts anys hom ha parlat de crisi de 
teatre. Una crisi que, si existí, cal creure que 
ha estat superada, o bé que és consubstancial 
a la natura mateixa del teatre. Doncs bé, 
dues poblacions catalanes, Olesa de Montser-
rat i Esparreguera, confiaren llur promoció 
i llur popularitat de manera gairebé exclusiva 
a unes representacions teatrals. A les re-
presentacions de la passió, mort i resurrec-
ció de Nostre Senyor Jesucrist. I ningú no 
gosaria dir que les coses els han anat mala-
ment en el ram de la popularitat. Llur nom és 
conegut arreu de Catalunya.

Olesa de Montserrat i Esparreguera són dues 
j1 es. del Baix Llobregat. Olesa és a la vall 

e riu, aigües amunt de M'artorell, al punt on 
a Plana comença a prendre ínfules de con- 

g°st> sense perdre encara Taire de placidesa 

que caracteritza el tram final del riu. Olesa té 
una tradició fabril lligada a la força motriu de 
l’aigua, i està unida a Barcelona i a Manresa 
pel fil d’argent del carrilet. Avui dia el carrilet 
està una mica atrotinat, com el riu, si fa no 
fa, perquè la civilització té una tendència 
molt accentuada a embrutar les coses que fa 
servir. A més, Olesa ha quedat arran de la 
moderna carretera que va d’Abrera fins a 
Manresa, i això la fa estar molt més pròxima 
de tot arreu, fins i tot de Barcelona.

Esparreguera és al costat d’Olesa, però s’alça 
sobre la carena que domina la vall. Espar-
reguera és costeruda, però no en excés, i el 
seu toponímic mateix ja ens suggereix sen-
tors boscanes. Esparreguera és rodejada de 
boscos per tots costats, excepte pel costat de 
Martorell, en què és rodejada de fàbriques. 

I per algun altre costat, cal admetre-ho, li ha 
sortit manta urbanització que com un gra 
verinós intenta malmetre els boscos. I mig ho 
aconsegueix. Amb tot, els voltants d’Esparre-
guera són una meravella. Encara. Hom pot 
trobar-hi masies solitàries, quasi fortificades, 
amb uns masovers que a la més petita insi-
nuació us estossinen un conill i us el ser-
veixen amb allioli. Esparreguera s’allargassa 
costa amunt, fins a les envistes de Collbató. 
S’atansa a Montserrat per Tesquena, tot se-
guint l’antic camí ral de Barcelona a Saragos-
sa, avui convertit en carretera estatal de 
primera categoria. Podríem dir que Espar-
reguera tendeix a prendre el sol ajaçada pan-
xa enlaire darrera Montserrat, sense més 
advertència que l’espàrrec enorme del seu 
campanar —la comparació era obligada— a 
fi que ningú no hi passi de llarg. Olesa, en
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Un públic 
d’una 
bona fe 
impressio-
nant, que 
fa alguns 
anys 
imprecava 
els actors...

M 8

canvi, pren la fresca a l'ombra de la mun-
tanya.

Tot això potser no és matemàticament exacte, 
però és l’efecte que fa. Olesa i Esparreguera 
són dues viles molt pròximes, tenen molts 
punts en comú, i mantenen, com és natural, 
una rivalitat latent. 0 no tan latent. El fet 
mateix que s’hagin decidit a triar una forma 
tan semblant de manifestar-se, com és ara la 
de representar la Passió, prova que totes dues 
viles es mouen per uns impulsos similars; però 
això no ha contribuït pas a apaivagar la ri-
valitat.

PARLANT DE LES PASSIONS,
SENSE PASSIÓ

En l’actualitat la Passió d’Esparreguera està 
institucionalitzada i es regeix per un patronat. 
Converso amb el senyor Eloi Mestre, que és 
el president del patronat i, a més, un dels 
jesucristos dc la Passió.

Surten 
a escena 
425 perso-
nes, una 
part prou 
conside-
rable dels 
habitants 
de la vila.

—El Jesucrist suplent —precisa.

Un amic seu protesta d’aquest qualificatiu, 
però ell insisteix:

—Suplent, suplent.

El fet de la rivalitat entre la Passió d’Es-
parreguera i la d’Olesa és un dels punts que 
surt tot seguit a la conversa:

—No hi ha cap mena de rivalitat —em 
diu el senyor Mestre—; hi ha, potser, una 
competència. Ara, els dos patronats estem en 
contacte i ens ajudem mútuament en tot el 
que podem. El que sí és cert és que els po-
bles segueixen les incidències de les Passions 
amb un gran interès; sobretot les incidències 
del poble del costat.

—Per exemple?

—Per exemple, a la primera de les repre-
sentacions dl enguany el Llàtzer d’Olesa no 
va ressuscitar. Va jaliar el mecanisme. Doncs 

bé, aquesta jou la notícia que f endemà corria 
a Esparreguera d'una casa a l’altra...

Poques hores després d’haver conversat jo 
amb el senyor Miestre va ocórrer un fet no-
table: el Jesucrist d’Esparreguera no va pu-
jar. Al moment de l’Ascensió començà d’en- 
lairar-se, però quan havia remuntat cosa de 
mig metre es quedà parat. Sembla que a l’ho- 
ra d’enganxar-li els cables celestials van en 
creuar-los, i que, davant el risc de fer-lo pu-
jar tot fent giravoltes, hom va decidir de dei- 
xar-lo, com qui diu, entre dos aires. Els ac-
tors van mostrar un gran estoicisme. Es van 
quedar quiets component el que en diuen un 
“quadre plàstic” i així van romandre fins que 
el públic es posà a aplaudir. L’endemà a 
Olesa, cal creure que aquesta fallada aero-
nàutica degué ésser comentada de porta en 
porta, sense cap malícia, però amb evident 
delectació.

Per demostrar-me que això de la rivalitat 
és cosa passada algú em diu:

—Eixi’s, el Jesucrist d’Esparreguera viu a 
Olesa. Encara que, això sí, és d’una família 
esparreguerina de soca-rel. 1 el Jesucrist d’O-
lesa és d’Esparreguera.

—0 sigui —em fa notar al meu costat una 
veu esparreguerina— que els jesucristos de to-
tes dues Passions són d’Esparreguera.

Fa uns quants anys Esparreguera i Olesa 
emprengueren camins diferents. A Esparre-
guera es decidiren per una forma tradicional 
de la Passió, sense que això suposés tancar-se 
a l’evolució natural que ha d’experimentar 
un espectacle secular però viu, ni el rebuig 
de les millores tècniques. A Olesa, en canvi, 
les coses anaren per uns altres topants. Cri-
daren el senyor José Tamayo, un granadí que 
s’havia acreditat a Madrid en el ram de la 
pastisseria teatral més fina, autor d’unes mo-
nes de pasqua ensacarinades i banals, ja fos 
a partir dels actes sacramentals o de les 
antologies de sarsuela, i li van dir:

—Vostè mateix.

I ell mateix. El senyor Tamayo va fer ta-
llar, cosir, retocar, i de tot plegat va sortir 
una criatura molt maquillada. Amb les seves 
gràcies, segurament, no cal dubtar-ho. Però el 
fet és que avui, si volem contemplar una Pas-
sió arrelada, senese additaments, ens n’anem a 
Esparreguera. Me n’hi vaig jo, naturalment. 
Cadascú és lliure d’anar allà on vulgui, i ben 
fet que fa, i pau hi hagi. Però, les coses, cal 
dir-les tal com són, i com que un no és fill 
d’Olesa ni d’Esparreguera, i, d’amics, en té a 
banda i banda, cal que sigui equànime. I des-
apassionat. Encara que sigui parlant de les 
Passions.

TRADICIÓ I VICISSITUDS
Representar la Passió no sempre ha estat una 
cosa fàcil. Tanmateix cal cercar els orígens 
d’aquesta tradició a l’Edat Mitjana, dins el 
teatre litúrgic de l’època. De primer, allò que 
hom representava eren escenes esparses, que 
devien servir d’il·lustració a l’evangeli de 
cada dia. Perquè aquestes escenes s’articules, 
sin en una successió argumental, o sigui, per-
què prenguessin la forma d’una obra de tea-
tre tal com avui l’entenem, van haver de pas-
sar molts anys. Aquest procés, però, queda 
forjat entre els segle xv i xvi. Representar la 
Passió en forma dramàtica, a partir d’aquest 
moment, és cosa comuna a diverses poblacions 
del Principat, incloses algunes de les que avui 
per un eufemisme històrico polític denominem 
de la Catalunya Nord.
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A Esparreguera, el primer testimoniatge de 
la representació d’escenes de la Passió és de 
l’any 1588? I a Olesa n’apareixen una mica 
després, encara que això no prova, ni de bon 
tros, la prioritat d’una o altra població en 
l’afer de les representacions. Ara, el desen-
volupament de les Passions comença d’ésser 
combatut per l’Església a partir del segle xvn, 
sobretot després de Trento. Hom es disposa 
a netejar la pràctica de la religió de les lle-
gendes que a través dels segles s’hi havien 
anat incrustant. Al capdavall aquest era el 
retret, i l’arma, que esgrimia la Reforma. És 
lògic, doncs, que Roma volgués esteranyinar 
la casa, precisar la teologia essencial i sepa-
rar-la de les creences populars de procedèn-
cia dubtosa, i que tot això repercutís damunt 
el món del teatre. La Contrareforma va im-
pulsar els actes sacramentals, més programà-
tics, eteris i, en definitiva, simbòlics que les 
narracions basades en les fonts evangèliques. 
Sobretot tenint en compte que el teatre exigia 
la reelaboració d’aquestes fonts. I aquí hi 
havia el perill.

El primer que es posa en marxa és la censu-
ra. L’inquisidor de torn comença de fer córrer 
les tisores per les rimes populars amb una 
gran fredor, sense miraments. Durant els se-
gles xvn i xvm allò que les tisores ataquen 
amb més animositat són les escenes proce-
dents dels evangelis apòcrifs. Per exemple, la 
mort de Judes. Però la tossuderia de l’in-
quisidor només pot comparar-se a la del po-
ble. Cada cop que una Passió és prohibida, 
en surt una altra de nova.

El segle xvm és pròdig en vicissituds. Les 
Passions desapareixen de moltes viles, però 
s’instauren en d’altres. A Vic, el 1752, és im-
près un text del drama sacre que coneix di-
verses reedicions. I abans d’acabar el segle, 
la nova versió de fra Antoni de Sant Jeroni 
obté un gran èxit i s’imposa de mica en mica 
sobre les anteriors. Al mateix temps els bis-
bes prohibeixen que hom faci la Passió, i els 
rectors tenen cura de delatar els qui in-
tenten transgredir les interdiccions. Les àni-
mes devotes que, alhora, senten el pessigolleig 
de Talia són arran de l’excomunió. Així, sa-
bem que el 1780, el mes de març, els va ésser 
denegat el permís per a representar la Passió 
a Joan Motó, Josep Mas- i Miquel Carbó, pa-
gesos de Sant Sadurní d’Anoia, a fi d’evitar 
1 ocasió d’escàndol. L’ordre és signada pel 
bisbe de Barcelona, Manuel Màrtinez de la 
^ega, i qui féu d’espieta fou el rector de 
Sant Sadurní.2 De casos com aquest, els ar-
xius eclesiàstics del xvm en van plens.
Com a contrapartida, els ordes religiosos pre-
nen la defensa de la Passió, ofereixen llurs 
establiments per a representar-la-hi, i fins i 
Jot s enfronten, quan cal, amb l’autoritat dels 
bisbes. El pas del segle xvm al xix assenyala 
un cert equilibri. Si hom guarda unes precau-
cions precises la Passió pot ésser representa- 
a• I es representa. En una quaresma tan agi- 

com la de 1836, després de l’exclaustra- 
7° iír S °’des religiosos i la desamortització 

e Mendizàbal, trobem que la Passió és re-

L,'',C'eu Sa b a n é s d b Ba l a g u é , La Passió d'Es- 
rA^egue.ra’ Editorial Barcino, Barcelona, 1957, Pagina 46.

rello? j documentació sobre aquest fet es troba 
Catalunya manuscrit 344 de la Biblioteca de

e L’escenari és enorme. Darrera el teló
ara abaixat esperen les nanses de sant Pere.

[349] 53



EI senyor Estruch explica el galimatias 
dels plannings amb una facilitat admirable.

presentada als teatres de Gràcia, de Sant 
Andreu del Palomar i de Badalona.3 I que 
apareix una nova edició del text, Representa-
ció de la Sagrada Passió y mort de nostre 
Senyor JesucChrist, que hom pot anar a com-
prar a la llibreria del senyor Oliva, al carrer 
de l’Argenteria.4

Aquestes representacions tenen una particula-
ritat: que les escenes corresponents a la Re-
surrecció no poden ésser interpretades fins 
passat el Dissabte de Glòria. És com un es-
crúpol historicista. O potser una manera d’evi-
tar que el poble fidel participés d’una ale-
gria extemporània durant els dies en què el 
dolor i el penediment eren rigorosament pres-
crits. Després si; després del Dissabte de Glò-
ria tots els teatres anuncien la meravella de 
l’ascensió, que es veu que a tot arreu era un 
quadre de gran efecte. Les corrióles, al teatre, 
sempre han donat un gran resultat.

3. Així ho hem pogut constatar mirant la secció 
de teatres del «Diario del Barcelona» corresponent 
als mesos de febrer i març de 1836.

4. «Diario de Barcelona», 4 d’abril de 1836.

Passant 
d’un paper 
a un altre, 
és possible 
de fer 
la Passió 
durant tota 
la vida.

UNA ORGANITZACIÓ POPULAR

A Esparreguera la Passió no es fa en un local 
tancat fins l’any 1875. És llavors que s’espolsa 
la tutela de la parròquia. Ara, fins el 1911 
no sembla haver-hi una consciència clara que 
la Passió pot convertir-se en atracció de fo-
rasters. Aquell any, per primera vegada, és 
imprès un programa que té una clara intenció 
publicitària.

Hom ens hi diu que la Passió tindrà lloc al 
Grant (sic) Teatre Nou, que és un gran es-
pectacle, que disposa de llums Drumont, 
elèctrics i artificials, i que el decorat és fet 
exprés. Com a dada significativa cal assenya-
lar que l’orquestra que té al seu càrrec la 
part musical és d’Olesa, la de “Los Noys d’O- 
lesa”. Quant als actors, el programa només 
ens assabenta dels noms de l’“aplaudida pri-
mera actriu” Manuela Dinares, que encarnarà 
la Verge, i del de les senyoretes Montserrat 
i Caterina Jorba.

El més important d’aquest programa, però, és 
la lletra menuda que hi ha al final. De pri-
mer, els horaris: la Passió comença a les 10 
del matí, i de les 12 a quarts de dues hom té 
una hora i mitja per dinar. Després la re-
presentació continua fins a les 5 de la tarda: 
un horari molt semblant a l’actual, doncs. 
A continuació el programa informa sobre 
les cases de menjar que hi ha a Esparregue-
ra, totes les quals remarquen llurs preus 
barats i llur servei acurat: la Fonda de Sant 
Antoni, a càrrec del senyor Fermí Bros, àlias 
Noi Xic; la taverna amb menjars baratíssims 
del senyor Emili Ferrer, al Carrer Major; la 
taverna del senyor Joan Ferrer, a la plaça de 
la Constitució; el Cafè Espanyol, a la mateixa 
plaça; la Fonda de Montserrat, i la Fonda La 
Catalana, que el senyor Pepet Xuflero tenia 
oberta davant mateix del teatre. Total, sis 
establiments, la qual cosa demostra que ja 
el 191'1, a Esparreguera, la Passió estava per-
fectament organitzada. Enguany, la llista 
d’establiments on restaurar-se que apareix al 
programa de la Passió és d’onze. Gairebé han 
doblat.

—Com funciona el Patronat? •—demano al 
senyor Eloi Mestre.

—El funcionament és completament democrà-
tic. Els socis es reuneixen en assemblea i ele-
geixen les vint-i-quatre persones que han de 
formar part de la junta. Els càrrecs són no- 

zreenaís després per votació entre aquestes 
persones.

—Que cal per a ésser soci del patronat?

—L’ùnica condició és Taportació de tre-
ball Només tenim socis actius. És clar que 
hi ha alguna persona que, per la feina que fa, 
no disposa de temps. Llavors pot col·laborar 
amb el patronat per mitjà d’una aportació 
econòmica. Però aquests socis són, de bon 
tros, els menys nombrosos, dins el conjunt del 
patronat, Quan es plega de treballar, es plega 
de soci.

—Quants socis hi ha en l’actualitat?

—Sis-cents setanta-cinc.
—La companyia, de quants actors disposa?
—Si comptem els qui formen part del cor, de 
quatre-centes vint-i-cinc persones. Després hi 
ha dos-cents cinquanta col·laboradors més, que 
són els que atenen les portes, acomoden el 
públic, fan anar el bar, s’ocupen de la venda 
de caramels, de records. Al teatre, no hi ha 
cap servei arrendat, tot és a cura dels socis 
i ho és desinteressadament.
En aquest moment entra a secretaria el senyor 
Estruch. És el senyor que agafava les entra-
des a la porta per on he entrat al teatre. 
Alhora és el tresorer de la junta. El senyor 
Estruch és un senyor afable i dinàmic, que 
a les parets de la secretaria ha organitzat uns 
plannings complicadíssims: amb xifres, su-
mes, restes. El senyor Estruch explica aquell 
galimaties amb una facilitat admirable. És la 
primera vegada que veig que aquests estris 
tan complicats són capaços de funcionar cor-
rectament.
—Aquí tots ho hem de fer tot —ens diu—. Jo 
fa cinquanta anys que sóc del patronat. Ara 
en tinc cinquanta-vuit.
—Caram ! Quan van inaugurar el teatre ac-
tual?
—El 1969. Quan vam començar-lo teníem 
750.000 pessetes, i ens va costar trenta-nou 
milions.
—I ja els han pagats?
—N’hem pagat vint-i-vuit, sense comptar-ne sis 
d’interessos. D’aquí nou anys estarà amor-
titzat. Però ara hi anem fent noves inversions, 
la qual, cosa era impossible els primers anys. 
Totes les decoracions són noves, i fetes aquí. 
A més, aquest any hem inaugurat una plata-
forma elevadora que permet fer pujar tot 
el fons de Tescenari.
—Què costa una temporada?
—Tot i que ningú no cobra, una temporada 
costa actualment 1.300.000 pessetes.
—Quina capacitat té la sala?
—Hi caben 1.865 espectadors.
Ara pregunto al senyor Mestre quins són els 
projectes del Patronat:
—De moment aixecarem un altre teatre.
—I ara!
—Li ho explicaré. Aquest ens resulta massa 
gran per a espectacles que no siguin la Pas-
sió. Així, que pensem construir-ne un de 400 
places, amb un escenari molt ben condicional 
però no tan gran, per a d’altres muntatges 
que puguem fer a Esparreguera, o que fem 
venir de fora. A més, hi haurà una bibliote-
ca, sales de joc... en fi, volem que sigui un 
casal del poble, que a Esparreguera ens Ia 
molta falta.
Amb 9.500 habitants, la Passió d’Esparre-
guera és un miracle. És, millor dit, el miracle 
de la voluntat col·lectiva, de l’esforç fet en 
comú.
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Miracle de la voluntat col·lectiva, de l’esforç fet en comú, la Passió combina els ginys del barroc amb una estètica de cinerama.

TOT UN DIA DE TEATRE
La Passió d’Esparreguera dura d’un quart 
d’onze del matí fins a les sis de la tarda. Amb 
dues hores per a ballar sardanes a la plaça 
de l’església i per a dinar. El teatre es troba a 
mà dreta de la carretera, venint de Barcelo-
na. Es en una esplanada on els autocars s’ar-
rengleren dòcilment. I hi ha una gran quanti-
tat de llauna amb rodes de pneumàtic.
Davant les portes d’accés observo la gernació. 
Es un públic modest, un públic d’una bona fe 
impressionant. Avis amb néts, que des de fa 
mesos han degut estar esperant aquest dia. 
Monges i capellans que vénen a edificar-se. 
Immigrants que volen veure un espectacle del 
Qual els han parlat moltes vegades. L’altaveu 
espargeix disposicions, prega puntualitat. Qui 
ta un dubte fa cap a Toficina d’informació. 
lli ha un servei nombrós i eficaç. Hom hi 
adverteix nois de la Creu Roja.

Abans —em diuen— la gent imprecava els 
actors. Hi havia senyores que es desmaiaven. 
■4ra ja anys que això no passa. La gent ve 
Perquè li agrada l’espectacle.
Falten vint minuts per començar. Xerro amb el 
Jesucrist, que va de paisà i pipa una cigarreta. 
, (Illest xicot passarà un diumenge ben atra- 
egat, que penso. El teatre està tot venut, el 

n°mbre d’espectadors augmenta cada any.
Faig un tomb per les instal·lacions del teatre. 

• s camerinos són plens d’actors que s’abi- 
tai. Els maquilladors s’afanyen a enllestir 

®s personatges. Entro a la cambra al mo-
ment que la maquilladora encasta a Judes la 
^erruca de pèl de panotxa. El llapis marca 
^nes arrugues precises, engruixeix les celles, 
i n , arceló pren un angle escaient i dispara 
ta camera.

L’escenari és enorme. Tots els estris que han 
de sortir a la representació són a punt per a 
quan la maquinària es posi en marxa. Estan 
disposades les barques, les nanses i les xarxes 
de sant Pere. Al telar, entre els decorats, hi 
penja una olivera.

—Els immigrants, participen a la Passió?

—Oh, i tant! La Passió és un mitjà extraordi-
nari d'integració a la comunitat del poble. 
Alguns immigrants han arribat a jer papers 
molt importants. Només cal que siguin bons 
actors, aquí no hi ha cap diferència. Un any 
succeí que un apòstol es va posar a parlar 
en castellà. Va tenir un lapsus i va reprendre 
el paper en la seva llengua materna.

La part artística de la Passió depèn d’una 
comissió integrada per deu persones. Quan al-
gú proposa una modificació, abans de comen-
çar la temporada, cal que sigui acceptada per 
la majoria. I si és una modificació important, 
ha d'ésser ratificada per la junta.

La Passió és un espectacle acolorit. Actual-
ment combina els ginys del barroc amb una 
estètica de cinerama. El teatre té un gran 
equip de llums que permeten totes les com-
binacions.

—Mirem d’introduir-hi millores tècniques a fi 
d’aconseguir més ritme Però tenim sempre 
cura de respectar la iconografia tradicional 
de la Passió. És la que el públic espera i 
amb la qual s’identificat

Per la meva banda, si alguna cosa hi trobo a 
faltar és la presència dels dimonis. No hi sur-
ten àngels? Doncs no s’han de fer discrimina-
cions. El banyeta és una figura del santoral 
popular respectabilíssima. Al programa del 

1911 hom ho anunciava amb lletres ben gros-
ses: "Grans balls de dimonis.” I a continua-
ció deia: “Cors d’àngels per les mateixes 
simpàtiques senyoretes de l’any passat i que 
tants elogis tingueren.” Em sembla excel·lent. 

El text que actualment utilitza la Passió d’Es-
parreguera és el del poeta local Ramon Tor-
ruella i Satorra. Aquest senyor, que ja ha 
traspassat, el va escriure el 1960 i deixà hereu 
dels drets que poguessin pertocar-li al patro-
nat de la Passió. És un text que funciona, 
sobre Tescenari. No raspa Torella i mira de 
passar sense que es noti gaire. Alguns con-
ceptes que conté, allò que podríem dir-ne 
conceptes morals i normes de conducta, aju-
den a amenitzar l’acció i no fan mal a ningú. 
D'un espectacle amb trenta-set quadres, em 
sembla que això és el millor que se’n pot 
dir. .Sobretot si és un espectacle que no pot 
oferir cap sorpresa argumenta!.

Jo, allò que vaig poder constatar és que la 
gent va aplaudir molt, a Esparreguera. El 
teatre estava entusiasmat i ple. Hom aplaudia 
cada final de quadre i també a causa d’algun 
latiguillo, que deien abans. Unes monges cas-
tellanes que tenia a.l meu darrera s’ho pas-
saven molt bé en els moments de pinyol ver-
mell, i no s'estaven de fer comentaris en veu 
alta:

—;Ay, pobrecito! —exclamaren més d’un 
cop.

Van sortir del teatre molt satisfetes i recon-
fortades. Jo també. Potser no pel mateix mo-
tiu, però tant se val. L’important és sortir dels 
llocs satisfet i reconfortat. Amb això ja n’hi 
ha prou. - XAVIER FÀBREGAS.

Fotos: Pau Barceló.
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