
£a narrativa 
í el teatre 

iversos factors so-
ciáis, economics i 
pnlítics molt com
plexos que ocorren 
al nostre país, des 
de comengamenc 
del segle XVI fins 
arribar a mit jan 
segie XI, interrom-
pen el normal 
desen\ 'olupament 
de molts generes 
literaris, entre els 

qiials la narrac!\'a i la no\'eMíscica son potser els mes afectáis. 
Des del Tiraní lo Blanch (1490) fins Liyi-jcnem ele Menargi^ciis 
(1862), la prodúcelo catalana en aquest camp és aviat magre. 

í* Narracions, faules i vides de sants 

Un deis primers incunables cditat a Girona és la tradúcelo 
catalana de Parii i Viaiía (1495), una novel-la cavalleresca 
amb un rerefons sentimental, molt divulgada durant el segle 
XV. Provinent potser de la biblioteca del moncstir de Sanr 
Pere de Galligans, s'ha conservat un contc de tradició oral 
d'influéncia francesa. Peí fons ideologic una mica amoral, 
d'esperit misogin, l'bem de vincular a la tradició medieval, 
una derivado d'un conté boccacia. El breu relat que fou 
copiat a comen^ament del segle XVI a la nostra ciutat: Els 
eres gennam / el rei de Franca narra el \'iatge de eres germans a 
la cort de Narbona a la recerca de la veritat. *•!! A les nostres 
comarques, la narració del Víatge a linfem de Pere Portes, 
sobre uns fets que ocorregucren a un pagés de la vila de Tor-
dera, episodi que podem datar a comen9ament del segle XVI, 
s'ha conservat en diversos manuscrits. L'éxit d'aquesta obra 
que també bem vist en una copia manuscrita setcencista de 

Tossa de Mar fa que, al final del segle XIX, n'hi hagi una edi-
ció estampada a la nostra ciutat: Verídica relació de un extraor-
dhiarifracas qm succeh'a Pere Parterfiü de la vila de Palautarde-
ra, ciutadapages del Bescompiat de HoswíricJi, Bishaide Gerona. 
(Gerona: Imprenta y Lliberia de Tomás Carreras. Balleste-
ries, 3, s/d.). ':il La faula, narració en vers o en prosa d'un fet 
llegendari tambe arrelá amb for^a. De les famoses faules 
d'Isop, de les quals hi ha ja una versió catalana de 1550, n'ha 
arribar una edició setcentista, editada a la nostra ciutat: Pau
les de ¡sop, fihsof moral /ji-ecíarísím y de altres famosos autors. 
Correadas de nou, é hisioriadcs ab major claredat que firis vuy se 
sian vistas. Preceheix la Vida de /sop, cHvidida en capi'iols, i en 
estampas re¡)resentada. (Gerona: Per Francisco Bro, Estamper, 
y Llibreter, en lo carre de las Ballesterias, s/d.). N'be vist 
també una edició estampada a Figueres (Matas y de Bodallés, 
1842). *|l Les vides de sants, extretes de llegendaris, també 
es ttanstormen en material narratiu: Vi'íía, peregrincKiú y irtort 
del hcnaventurat Saní Aleix, fiü de Eufeniano, senada' de Roma, 
ara novament Traduhida de Casiellá en nostre vulgar Cathala. 
(Antonio Oliva, impressor, s/d). Una altra noveMeta de 
tema tradicional d'influéncia francesa és el Partinohles. De 
1588 és la primera edició catalana estampada a Tarragona. 
En conec una tmpressió gironina: Assí comeusa la gran historia 
del esfurgai cavaller Partinoples, Corntc de Bles y apres fonc 
Emperador de Constantinopla. Novament traduhida de Ikngua 
Castellana en la nostra Cathalana y al ultim va anyadida wia 
Decima burlesca (Jaume Bro, impressor, s/d). Els catálegs 
bibliografics recullen una edició estampada a Figueres a mit
jan XIX. També n'be vist una edició estampada a Banyoles 
per Jacinto Sabater, romancista en 1846. Pierres de Provenga 
és una altra noveMeta cavalleresca i sentimental, possible-
ment proven^al, molt estimada peí públic europeu des del 
segle XV, que mereix una edició a la nostra ciutat: La Hisloria 
del noble i esforsat cavaller Fierres de Provenga, y de la gentil 
Magokma fiUa del Rey de Nápok, etc. (Girona, Bro, s/d). 
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í^-Teatrt nadalenc, passionístic, hagiográfic i profá 

La histüria del teatre cátala encara está per ter. Disposem 
d'estudis generáis i de bones monugrafies pardculars d'autors 
com Milá i Fontanals, Francesc Curet, Xavier Fábregas, 
Josep Massoc i Muntancr , Josep-Sebastiá Pons, josep 
Romeu, Antoni Serra Campins, i molts altres, pero que no 
abasten tota la riqíiesa d'aqiiest genere, ates que l'invenCari 
d'obres i d'auttirs i de la societat que hi havia darrere presen
ta encara molts punts sense estudi. Atencnt a les scves parti-
cularitats üramátiques, com a generes literaris, el podem 
ordenar en cicles: nadalenc, passionístic, hagiográfic, profá, 
etc., sense oblidar tot el cerímonial [nedie\'al del cristianis-
me, les festes publiques visciides al carrer en ocasió de grans 
esdeveniments (bodes reials, natalicis, commcmoracions 
milirars, etc.). Ja en 1442 foren prohibits a Mallorca la 
representació d'"encremesos», perqué eren espectacles des
honestos. *ll Fora de l'església, les festes mes repre.sentative.s 
eren les de Corpus. Mentre el seguici passa\'a per les places i 
carrers de Gtrona es representaven petits entremesos com el 
Sacrifici d'lsaíic (1537); San ¡nés, El somni i vcmla de josep 
(1538), El saaifici d'Isaac i ki Casia Susanna (1541), Eb qua-
tre Tnárñrs (1537), aquesta darrera a la capella de San Salva
dor, a la Torre Gironella, on se suposa que van ser martirit-
zats. '•II A partir del segle XVI, Catalunya pateix tota mena 
d'interferéncies exogenes en el seu sistema polític, social, 
economic L[ue també afecten la Mengua i la literatura. El tea-
tre popular igual que el can^oner o el n)mancer és, pero, un 
feí Linitari que perviu entre les classes catalanes mes allunya-
des de les capes dirigents. En els llibres de memorics de Jero-

ni Pujades, Jeroni de Real, en cls manuals d'acords de mt)ltes 
corporacions locáis, en les Memories d'una famñia pagesa: eb 
Anclada de Funteta (Selles XVll-XVlU), cditades per Santi 
Solé en 1994, hi ha un seguir de noticies curioses sobre íes-
tes publiques i parateatrals, importants en la vida d'una 
comunitat pagesa o urbana. H Peí que ta al tcatre represen-
tat a les nosrrcs comarques des de mitjan segle XIX en esce-
naris estables, darrerament s'han cditat petites monografies 
que, un cop estudiades, donen fe d'alguns intents mai no 
prou sostinguts de representar pastorets, passions, sainets, 
entremesos en cátala al costat d'una línia majoritária de tea-
tre casteilá. Destaco els trehalls d'Alexandre Cuéllar i Bas-
sots. El Teairi^ Principal d'Oloi (Ajuntament d'Olot, 1983); 
Joaquilu Danés i Llongarriu, Els pastorets d'Oíoí, Sarsiiela 
naikúenca en qitatre acíes i en vers [...] amb un resum sobre 
l'origen deis nostres pastorets (Edició del cenetenari deis 
«pastorets» d'Olot, Aubert Impressor, 1980); DD.AA., 
Historia del teatre a Finieres 1816-1991 {Figueres, 1991); 
DD.AA., Histona del leatre municipal a Girona. (1709-1985) 
(Ajuntament de Girona, 1985); Lluís Molinas i Falgueras, El 
Teatre a Palafrugell, álhum-recull {Ajuntament de Palafrugell, 
19tí7); Nuria Sabat Ortiz, El leaire d'ajicionais a Pakifrugell 
dins Estudis del Baix Emparda, (núm. 8, 1989, Publicacions 
de rinstitut. Sant Feliu de Guíxols, 1989, pág. 155-217). 

•••* Els pastorets 

El "Cicle Nadalenc» recull les manitcstacions de la piecat 
popular i dv la liturgia emotiva que gira a l'entom del naixe-
ment de Jesús i l'adoració de l'infant pcls pastors i els Reis 
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Mags. A mes deis pessebrcs vi\'cnts, la canijo festiva i el 
villancet sacre que gaudeixen J\ina gran popularitat, hi ha 
també una tradició escénica molt arrelada a casa nostra en 
escenaris públics i privats. Multes vegades s'han niuntat com 
a espectacles didactics i editicants en parroqiiies i en locáis 
de congregacions religioscs. Els entremesos medievals i les 
represencaciíins cestiinoniades des de final del segle XVII 
son molt populars arreii deis Paisos Catalans, en una línia 
culta i una altra de popular, de \'egades tins i tot amb maci-
sos irreverents quan entra en escena la figura provecta de 
Sant Josep. De fet son evoluciona de l'antic drama litúrgic o 
de Yordo ¡yrophetarum, l'adoració deis profetes. *̂ll Francesc 
Carreras Candi publica al «Butlleti de l'Académia de Bones 
Lletres de Barcelona- (1921-22) Lo pfl,s.stmie7it Je ¡a Vcrge 
Maña, un fragment d'una representació nadalenca del segle 
XV, provinent de Sant Hilari Sacaim. A la impremta Grases 
de Girona s'editaren uns pascorets en cascella, Los Pasiorciilos 
o sea el ruacimiento del hijo ck Dios, autosacramental en 4 actos, 
recordó y ordenado de los andf^tos autos im¡yresos, y mode~nv>s 
manuscritos, que se lian recopiladu hasta el dia (Girona, 1843, 
94 pág.)- La lectura d'un Uibre coi-lectiu, Píistorets a Girona 
(Girona, 1990), ens ha permés conéixer la historia exhausti
va d'aquestes representacions a la nostra ciutat. A Oiot, des 
de 1868, es representaren en castellá Los pastordllos de Belén, 
origináis d'Eduardo Hidaldo Sánchez. Mes tard sotriren 
arranjaments de mans d'Antonio Molinas i passaren a dir-se 
El nacimiento del Salvador o la redención del esc!ni'0 (1888). En 
1962, Joaquim Danés i LlongarrJu en fa la versJó catalana. 
De teatre de pascorets en castellá, també se n'ha representat 
a Ripcill i Banyoles. Mi En el moment d'escriure aqüestes 

ratlles (desemhre de 1995), he recollit una llista de les repre-
sentacions nadalcnques anunciades a la premsa (El Pimt, 16-
12), a les quals hom pot assistir-hi des de Nadal fins a la 
fcsta de Reis. Tot i el perill de deixar-me'n algunes, anoto 
representacions de pastorets í de pessebres vivents a les loca-
litats d'Anglés, Arbúcies, Castell d'Aro, Bascara, Besalú, 
Brunyola, Campdevanol. la Cellera de Ter, Cornelia, Figue-
res, Fontcuberta, Fornells de la Selva, Girona, Joanetes, la 
Bisbal, Llagostera, Llanca, Liers, Lloret de Mar, Montagut, 
Olot, Palafrugell, País, Porqiieres, Port-Bou, Puigcerda, 
Ridaura, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sane Lloren^ de 
la Muga, Santa Pau, Sarria de Ter, Sords, Tossa de Mar, 
Vallfogona, Vilartagues, Vilavenut, etc. Com es pot veure, 
la ctintinuitat del genere fa que aquest espectacle secular 
gaudeixi de mok bona salut. MI Seria interessant examinar 
els textos sobre els quals es basen aqüestes representacions. 

^^ Cicle de passió i veterotestamentari 

El primitiu drama litúrgic, primer en Ilatf i mes tard en cátala, 
el cant de la "Sibil-la», ja es representava a la nostra ciutat 
durant el segle XV. El tema de Tañada de les «Maries al sepul-
ere» durant el mati de Pasqua, la «resun'ecció", els «set pecats 
capitals", la "con\'ersió LIC la magdalena», la «temptacíó del 
Senyor» representats, en vulgar, mostren el desig de l'església 
de fer el missatge evangélic mes universal. També s'ha atribui't 
al monestir tte Rii^oll un altre grup de drames, quan en realitat 
pertanyen a la catedral de Vic. MI Durant el segle XVII, a 
mes de «tepresentacions al viu» de la passió i del «davalla-
ment de la creu», tenim abundants noticies d'escenificacions 
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de tciitre \'ercrti resta menta ri i Je la passió a les nostres comar
ques. Els pemiisos atorgats per la Curia eclesiástica gironina 
que centralit:ava i tenia sota control aqüestes funcions son 
una tont tiable d'intormaciü per avaluar la geografía on es 
representaven. Sabem els dies i els títols de les peces, pero en 
canvi no ens han arribar els textos de les obres. A tali 
d'tnvenrari, en donem la relació d'unes quantcs: Mi 1613-
1614 - Les Planes: llicéncia per a representar {l.p.a.r.}. el dijoLis 
Sant, la Hístóna de la Cena de Nustre Scnyin-, ohra coiregida 
per Reginald Poch. 1616-1617 - Stiiu Líore?î - de la Muga: L. a 
Bartomeu Vilar, p.a.r. el dia de Sant Joan la Histoiia llamada 
de la dc<<oiladon de San }uan Baunmi 1616-1617 - LM Bisbal: L. a 
Hilario Fina, apotecari de la Bisbal, p.a.r. El ()asso del santíssimo 
sacramento del altar (els interlücutors son: Fe, Entendimiento, 
Razón i Ignorancia). 1618-1619 - Sant Lloreni; de la Muga: L. a 
Montserrat Pous, p.a.r. la Historia de Santo Ton-iás de Aqiiino. 
1621-1622 - Cementiri de Uadú: L.p.a.r. El loco cuerdo. 1621-
1622 - Navüta: L.p.a.r. ía Tra^comedia del felice ahimlwamicntü, 
vida y nuirdrio de las gkmosas samas vírgenes jusui y Rufiím. 1632 
- Crespiá: L.p.a.r. el Davallameni de b Creu el dia de Dijous 
Sanr davant tle l'altar major, i l'endemá durant la processó de 
la Puríssima e¡s Misctíris ¡Je la Passió de Christo. Notem que 
encara es representa dintre d'un clos sagrar. 1643 - La donque-
ra: L. a Antoni Gadilla, terrer de !a jonquera ¡ altres com-
panys p.a.r. La comedia de Sant Ame)io, a¡iai de la villa de Ban-
yolas. 1645 -juiá: L.p.a.r. la Victoria Chrbti, impresa a Barcelo
na en 1645, edició de la qual no hem sabut trobar cap exem-
plar. 1664 - Cdonge: L.p.a.r. el misteri del Na¡xcmer\t la nit de 
Nadal, amb hábits pastoriis. 1665 - Sant Dalmai: L.p.a.r. la 
Tragedia de la Mon i Passió del FUI de Déu composta per Joan 

Baptista Miri3, natural de Lleida. 1665 - Santa Cristiria d'Arn, 
de íer bailar cavalkts a !a processó del Rtiser. 1667 - Sords: 
L.p.a.r. La comedia de Sant Mer, aixit de Banyoles, composta per 
Felicia Tarrats, rector de Terradelles. 'II Coneixem també 
una passió del segle XVII conservada a la Biblioteca Nacional 
de Madrid. Un fragment d'aquest text, el Sant Sopar, es repre-
senfa\-a a Sant Esteve d'en Bas. El folklorista Cels Gomis va 
assistir en 1894 a una d'aquestes represen tac ions. Un canonge 
de la catedral de Girona, Sixt Veray, eiis ha deixat una píissió 
manuscrita de final del segle XVll, que román inédita. Del 
.segle XVIU passe'ím dos manuscrits passionístics provinents 
de Tossa de Mar, un de Figucres i un, de comen<;ament del 
XIX, de Sta. Coloma de Famers. A ¡a Biblioteca Municipal de 
Girona hi ha la copia d'una ressurecciú del segle XIX. Peí que 
ta ais impressos, el text mes conegut és el setcentista atribuít al 
trinitari Antoni de Sant Geroni, que s'ha anat escenificant 
durant tot el segle XIX com és en el cas de Mieres. Fragments 
d'aquesta passió tormaven part de la passió representada a 
Vergcs. El text reimprés a Girona, a partir d'una impressió 
vigatana molt coneguda, és la Refjresentaciú de la Sagrada Pas
sió y Mort de noslrc senyor JesU'Crist. Novament conef^da y 
regidada conforme a los quaire Sagraui Evangelistes y sohre dls bs 
¡nterpcretes. ríos ensenyen cié OLfuesta may Ixn ¡xmderada finesa. 
Per lo M.R.P. Fra Antón de Saní Flieroni. Predicador en el Con-
veni deis Pares de b Sandssima Trinitat Deseamos de la Ciutat de 
Barceloj-ia. Va enyadit al ¡rnncipi, b Conversió de b Magiblena. 
La entrada de Christo a Jerusalem, lo despedimem de jesús y 
María, y al idtim b Triunfanc Resimecció de Clmsto Senyor NoS' 
ire, que ambferv(rrós y Chrisiiá zel iuin re¡neseniat algum Devots 
en la casa deis Comuns de b ciuiai de Vich en ¡o any I77i. 

Revista de Girona / mnii. 175 [nait - abril 1996 87 12031 

http://fald.1t


Boi.\os sois tiiK' les iininvnucs ti.'iiicn C'c foits i LÍUI; iililÍt:.\tH'n pi-i A i:.\pc.\loK5 ^i: roiiunc. 

(Vich: Per Josep Tokisa, y reimpresa en Gerona per Joseph 
Bro estamper del Rey). Enric Miramliel! va publicar un 
invenrari setcenrista de la impremta de Josep Bro. Entre els 
Ilihres hi havien emma.íiaciemades Hjíiircn: Sis cenw.s" passions 
(k Vich o ¡7}-csm en quan; una rayma y mitja LÍC Passiom vellüs y 
novas en setsé; setse Passions de Reus en dotsé que se han de igua
lar, fet aquest que denmstra la popularitat d'un oéncre molt 
arrelat. '̂ jl A Figueres, a mitjan seyle XIX. s'imprimeixen 
també dues relacions de la Passió. Sabem també que a la capi
tal empordanesa i a la jcinquera s'hi fercn representacioas tea-
trals al llarĵ  del segle passat. E¡s impressos c|ue hem vist son: 
*̂ll Gran trageSa de la pasió y nioit de jesu-C/iríst Nostre Senyor. 
Edició aneglada per a relrresenuir-se. Aumentada ab la cnnversió 
de la Síimarítana, y ah la iriunfaní Resurrecáó. (Figueras, 
Imprenta y Ilibreria de Joan Hereu. 1869, 72 pag.). La passió y 
mort de N.S. jesuaisi. lyrama saari en 5 acies, anegkn nova-
meni per a píxler re¡7¡-eseniürse en d teavi'o. Edició compleía ahont 
s'hi trovará la Conversió de la Samaiitarui, y essenl nova y de m¿,s 
efecie hi escena del Braserci. Y acalmnt ah la Triunfaní remunecció 
de Cristo Senyor Nostre. (Piqueras, Imprenta y Ilibreria de A. 
Garbimatas, carrer Non, núm. ¡ 1, 1878, 61 pag.). El drama de 
la passió també es representava a les Planes, Raget, Tossa de 
Mar, Rupia, Sanr Hilari Sacalm, Banyolcs, Girona, etc. El 17 
de mar9 de 1935 s'estrenava a Figueres el drama sacre ÍNRÍ de 
mossen Agu.stí Burgas. *•' La Pa.ssió de Verge.s, amb les esce
nes de la Passió a la pla^a del poblé, és potser la romanalla 
millor conservada del nostre antic teatre medieval. La famosa 
"Dansa de la Mort» s'bavia representat cambé a Peri"'inyá i a 
Rupia. D'aquest darrer poblé. Caries Boscb de la Trinxeria ens 
aporta el seu testimoni personal que va publicar a Recons d'un 

excursionista. A bores d'ara, durant Quaresma i Setmana 
Santa, son molt nombrosos els pobles que han celebrar o cele
bren el drama de la Passió (Girona, Quart, Sant Climent Ses-
cebes, Sant Hilari Sacalm, etc.). Mes cnlla del valor literari i 
la posta a l'escena, aqüestes representacions perviuen com a 
reclam turístic. *jl Relacionáis amb aquest tema, també ens 
han arribar molts impressos, cobles i narracions en vers sobre 
la passió i mort de Jesucrist, que ara seria prolix de detallar. 

í* Teatre profá 

El 29 de gener de 1492, a la plaga de Sant Pete a Girona, se 
celebra en commemoració de la conquesta de Granada pels 
Reis Católics, l'escenificació de la «presa de la ciutat d'Alfama 
o Alhama», en la qual dos bandols de moros i cristians dona-
ven vida a una epopeia militar. No sabem si a mes de la mími
ca i el gest, hi havia textiis recitats o dialogats. No posse'ím 
gaires noticies sobre representacions de teatre profa (entreme-
sos o sainets) a les nostres comarques. Al final del segle XVIII 
a Sant Andreu del Tom s'escriu l'Eíin'eme.s del Imll deis ermi-
tants que és molt interessant des del punt lingüístic i escénic. 
A la Bisbal s'edita una altra obreta popular molt coneguda, el 
Síüiiífí xisiós de un aprenent sa¡?atei-, afamat, xarrayrc y Imrleta, 
(Pere Malmó, 183...?). '•II A Girona té molt d'éxit una sar-
suela catalana. De sastret a concejal (1891), i el Sflinei nou de'n 
Saldorii y la Margarida (s/d), que el trobem rcpetidament reedi-
tat a totes les impremtes de Catalunya. En 1833 desapareix el 
monopoli que gaudia el Teatre de la Santa Creu. El reforqia-
menc de la burgcsia, a final del segle XIX, possibilita la creació 
d'uns teatres estables a les principáis viles de les nostres 
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comarques. Aquesta, pero, és una línia sobre la qual no s'ha 
treballar gaire. Es sabut que es representaven -com una con-
cessió al gran públic- entremesos caralans enmig deis cntrcac-
tes d'obres cuites, representades en castellá. MI En 1842 
s'inaugura el Teatro de ¡a Villa a Banyoles en una antiga esglé-
sia deis pares Ser\'ites que havia estat rehabilitada. En 1861 ja 
hi havia una xarxa de teatres estables a la provincia de Giro-
na. Pedro Martínez Quintanilla, al seu Uihre La ¡rrovíncia de 
Gerona. Datos estadísticos (1865), dona en quadre sinóptic la 
Uista de 14 locáis on es feien representacions dramatiques, 
operes i sarsueles amb un total de 6.129 localitats i 504 repre
sentacions. Segons aquest autor, els locáis mes importants 
eren els de Girona i Figueres. A Sant Feliu de GuíxoLs hi 
hagué també escenaris estables. En 1883 es clausura el Teatre 
Ahina (1843-1883) perqué amena9ava ruina. En 1885 es 
construí a la carretera de Girona el Teatre Goitla, antic saló 
Roca. A Palafrugell des de micjan segle XIX h¡ havia un teatre 
estable amb una cabuda d'unes 300 localitats. En 1862 es van 
fer al Teatro de Amigos 12 representacions dramatiques, segons 
una relació que l'ajuntament de la vila enviá al govemador 
civil de la provincia. 

*••• Teatre hagiográf ic 

És el que tra^a la vida, el martiri, la mort i l'ascensió al cel d'un 
sant que és exemple i mirall de conducta per a tots els cristians. 
La seva posta en escena solia coincidir amb la festa patronal 
d'un poblé, a una ciutat que el tenia sota la seva advocado. 
*11 Una obra sobre Saní Asciscle i Santa Victoria del segle XVI, si 
hem de fer cas a les rubriques del text, és potser una de les mes 

antigües representades en castellá a les nostres comarques: Vida 
y traslación de ¡ns bienaventurados San Acisclo y Santa Victaiia 
mártires. Comedia famosa en la qital se reljresenuí la vida de ios 
Gloriosos inásüres san Acisclo y santa Victoria. A la pagina 150 
diu: «Esta ccnnediafou re¡yres&itada en Sant Salvador de Breda ío 
die lódejuliol, clie de santa Anna, cíe 16¡5. Acabada: Vuy, ab 14 
jej\er 1777, jojoan Domenech, pages de Millas, ái die he acabada 
de trasüadar la present viíla y ComedÍa>-. La Consueta de Sent 
Eudald i de Santa Ágata es representaren a Sane Joan de les 
Abadesses «en lo mes de abril de 1549, com una altra mostra 
d'un teatre devot molt extés. *[[ La historia del fill ¡m>di¡r, ja 
present en les Cor\siíetes Mallorquines (peces 13 i 14 del manus-
crit 1139 de la Biblioteca de Catalunya), és una de les obres 
mes representatives del genere veterotestamentari, potser per
qué el tema i l'argument de la paralxjla eren de lx)n escenificar 
en el concext d'un teatre doctrinal i pedagdgic. A l'Arxíu 
Historie de Palafnigeü hi ha un mamiscrit de l'obra en sis actes 
que ha estudiat Rosa Maria Ángulo Velasco, .sense, pero, edi-
tar-ne el text. F.T. y M., inicial d'un preveré, que no he sabut 
identificar, va publicar en 1887 a la vila d'Olot, Lo fill Iwódich, 
drama bíblich-moral en quatre actes y eii vers que va dedicar a 
Jacint Verdaguer. La impremta Llach de Girona també va 
imprimir a Tany 1900 una obra basada en aquesta figura bíbli
ca: Lí) fill ¡rroách. Comedia en sis ac^s. El text és diferent de les 
altres obres sobre el mateix assumpte. La comedia de Sant 
Eudald fou una tíbra representada, en castellá, a Montagut a 
comengament del segle XVIII. De fet és una obra de 1652 
"Composta per un poeta de Barcelona per ordre de la vila de 
Ripoll -és fill natural de dita vila lo qui la compongut». En una 
nota marginal al manuscrit Uegím: «se feu la comedia de St. 
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Ab sa porra y lafarot. 
Ab SI rodella y sa cota. 
Diveneix ¿ la gent toia, 
Lo Ccganc EstaqulfóL 

v • i ' ^F ̂ ^ "T " ^ í 

W'IIIAH qiic l•cln'o l̂lcix cl5 Ciciunts í**.' 1A piOiTCSSó l̂:l Cor|nis. 
tU'Cumst.\iKÍA qiK el f,\ pro|>Í C-'AqucstA CIÍA^A. en IA quAl CVA oHigAi 

quo tolhom |>ortcs ivnt.\il. primeries í»ol scglc NlXe. 

Eudalt a 3 cKCiibre dtl any 1702, en la mateixa capella», possi-
blemenc dintrc de la mateixa csglésia. En aquest maniiscrir hi 
ha també un altre fraj,'mcnt d'ima Comedia sobre Sant Eadald, 
coinposta per Francesc Monsart, mcstre de Gramática de la 
vila d'Oiot. L'übra resta inacabada per la mort sobtada del seti 
autor. Tomas Raguer no especifica l'época ni la temática 
d'aquesta obra rudimentaria. En 1731 hí hagué a RipoU una 
altra representació de la Comedía de Sant Eudald, segons 
s'esmenta en un ilibre de la Secretaria de la Comunitat de Sant 
Pere de Ripol!, *••! L'historiador Joaquim Danés i Tornis en un 
deis capítols de la seva monumental Historia d'Olot rramcriu la 
relació d'unes festcs celebrades el 3 d'atiost de 1750 amb motiii 
de posar la primera pedra en Tobra d'ampliació de Tesglésia de 
Sant Esteve d'Olot. En una d'aqueste.s process<.")ns que es feien 
peí carrer es representava una obra sobre Sant Esteve: 
*[! «Siguió ia calle Mayoi- luisia la jueiue, que ¡laman dd Conejo, de 
donde ¡Kisando /x)r ííí3n"ás de la l^em de la Virgen del Tura se din-
gi'ó a la calle de Sania Magdaiei-ta, eii cuya /)ía:i^¿/a en un aliar, que 
ciertamente se mereció con especialid^id el aplauso de todos, con 
niáquiíias de singular artificio se representaba con viveza el Martirio 
del Protomárrir San Esteban, f...] entró en la plazuela que llaman 

del Camp d'eii Mas. ÍÍÍI la qual, hajancio de muy alto un an^ei 
a un altar con diestras y artificiosas tramtyyas, se manifes

taba a todos muy naniral el misterio de la Anuncia' 
cíóii de Nucsnxi SL'ñ(n"a>>. '• Joan Radresa 

en ReCTüt-s d'histCma ¡ocal (Butlletí del 
Casal del Monrgrí, 1980) dona 

compte de la representaciií 
a Torroella de Mont-

5ull ^c figures ix-i A represoniAcions í'ombrcs xincscs. 
corfospoticm A l'obrA EsccnAs tic C.\rnA\'Al. 
t̂ iIA^ pi'f riiiiAtcicf £Íorciis, ^c BAt'cek->iiA. 

grí, en 1758, de la Com¿dia de Santa Catalina, obra del notan 
Andreu Sabat. A mes hi ha una referencia a Joaquim Púbol, 
preveré que aquest any va transcriure el manuscrit del notari 
Sábat sobre la historia de Santa Caterina. *̂¡j A l'ai-xiu de la 
familia Butinya de Eanyoles, del qui fou comediograf i escrip-
tor, Francesc Xavier Butinya Hospital {1834-1898), autor de 
La Venjant^a del yname (1871), comedia renaixentista sobre la 
figura de Sant Martiria, es troben diversos manuscrits de tea-
tre proÍB i de sants. Com inédites, destaco dues obres del segle 
XVIll, la Coniecha de Santa Quittiia i la Comedia Eamosa deis 
esposos Sanijuliá y Santa Basííi'sííi, y de sos companys mürtirs, ab 
b ben entes (la vida y niartinj, acabada de copiar. *ii No podia 
faltar una obra que portes ais altars la figura de Sant Narcís. 
En un moment en que comenta la historia mtxiema de Cata
lunya i d'Espanya, s'estrena a la noscra ciiitat una comedia en 
castella sobre aquest sant, que sembla que tingué molt d'éxit: 
Comedia-trá^ca. El mártir a traición y protector de su patria SAN 
NARCISO. Re¡yi'esemadíi en ei año ¡800 por ¡a vez en el Teatro 
de la Excema. é ímmoTinl ciudad de Gerrona. Compuesta peer un 
devoto del Santo natural y vecino de ¡a misma. (Gerona, Impren
ta y Librería de P. Torres, 1848). 'î  Hi ha també Lri Famosa 
co?iiedia de ¡us benevaí)íe.s márti'rs Sant Sist y Sant Tou. Es 
tracta d'una copia, de comen^ament del segie XIX, 
de la comedia hagiografica de sant Sixt i sant 
Tou, patrons de Celra. En rúltim foli lle-
gini: Esta cüiTiedia fue escrita por 
manos de Jayme Coll del lugar de 
San Martm VeU o '̂ dia 23 
setiembre de ¡8¡5. 
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