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LA SETMANA SANTA

Les representacions de la Passió
a Catalunya

Les ‘passions’ tenen
el seu origen en el
teatre religiós
europeu que va
néixer dintre de les
esglésies amb una
finalitat didàctica
cap als fidels
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D
urant la Quaresma i la Setmana
Santa, cada any es representen
passions en moltes poblacions
catalanes. Aquestes escenifica-
cions són la posada en escena

de la Passió i mort de Jesús. Actualment,
quasi sempre ampliades: al començament,
amb els episodis de la seva vida pública,
amb els quadres de la Samaritana, la Mag-
dalena, el Sermó de la Muntanya...; i, al fi-
nal, completades amb el Davallament de la
Creu, la Resurrecció i l’Ascensió. Per tant
l’argument és obvi, té unes fonts comunes
i l’espectador el coneix; però cada passió és
diferent de les altres. Les representacions

solen ser realistes i gaudeixen de tota mena
de decoracions, vestuari propi que sol imi-
tar el de les pel·lícules de romans de l’època
–llevat de la de Molins de Rei, que van abi-
llats de carrer–, trapes per als miracles i
efectes especials que les fa realment inte-
ressants; totes solen tenir moments àlgids,
com la resurrecció de Llàtzer i la de Jesús, la
Crucifixió –és el punt del clímax– o l’As-
censió, per exemple.

Les passions són escenificades per la gent
de cada població. No es pot dir que siguin
professionals perquè no cobren, però sí que
ho són per la qualitat interpretativa. De la
Passió d’Esparreguera n’han sorgit figures
del teatre com: Anna Lizaran, del Teatre
Lliure, i la seva germana Lola, Meritxell Sa-
bater i un director teatral del TNC, Joan
Castells. De Mataró, Joan Pera. D’Horta, Pep
Muntañés, que fou professor de l’Institut
del Teatre de Barcelona, i Lluís Homar.

L’origen de les passions és el teatre religiós
europeu que va néixer a les esglésies com a
prolongació del culte litúrgic amb una fi-
nalitat didàctica cap als fidels. La tradició
d’aquest tipus de teatre ha estat particu-
larment intensa a Catalunya, i en conser-
vem dues peces del s. XI: una, sobre l’anada
de les Maries al Sepulcre, i l’altra, sobre els
deixebles d’Emaús, ambdues en llatí. A
partir del s. XIV aquests drames passen a
anomenar-se misteris –a França, surten del

marc de les esglésies, a Catalunya no ho
faran fins el s. XVII–; disposem de la Repre-
sentació del Centurió, de Vic, ja totalment en
català. Del s. XVI comptem amb el Davalla-
ment d’Ulldecona, la Passió de Cervera i les
Consuetes mallorquines. De 1773 existeix
la Gran Tragèdia de la Passió i Mort de Jesu-Christ
Nostre Senyor, atribuïda a Antoni Alabau i
Quingles, més conegut per fra Antoni de
Sant Jeroni; aquesta Passió es va representar
durant molts anys, per exemple a Vic,
Manresa i Martorell; i, en alguns casos, fins
a meitats del segle passat en diverses po-
blacions com Esparreguera, Olesa de Mont-
serrat i el Palau d’Anglesola; i encara s’es-
cenifica en el fragment de Passió de la
Dansa de la Mort de Verges.

Als segles XIX i XX van sorgir força ver-
sions de la Passió, totalment noves i
d’autor, basades en els Evangelis canò-
nics, però conservant algun passatge dels
apòcrifs. Entre aquest grup cal destacar la
d’Àngel Guimerà, Jesús de Nazaret (1894).
Seria interessant fer la ressenya d’aques-
tes obres que són el fruit de poetes o
d’escriptors locals, però la llargada de
l’article no ho permet.

Existeixen un munt de passions que han
deixat de representar-se, com la de Barce-
lona, al Liceu, amb el text de García Par-
reño, posterior al 1845; Girona (fins el
1964); Anglès (fins el 1983); Horta (fins vers
el 1988); Mataró i el Palau d’Anglesola (fins
al 1991); Pineda de Mar (fins al 1993)..., al-
gunes per culpa de no tenir un local propi.
Però allà on són vives porten un ambient
teatral a les diverses localitats; la Passió és
present en la vida del poble o ciutat, i la
població ho és en la Passió, de manera que
s’enriqueixen mútuament.

El dia de la mona
de Pasqua

La mona celebra l’equinocci de
primavera i s’inclou entre els
menjars que indiquen que la
Quaresma s’ha acabat
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L
es primeres mones de Pasqua són
fetes amb pa adobat, una pasta de
pa sense llevat i enriquit amb oli
i sucre. Al llarg dels segles s’enri-
queix la pasta amb diferents aro-

mes i espècies i s’adopten textures toves,
com el brioix, la merenga o el massapà. Als
anys vint del segle XX s’elaboren mones de
fondant i ous de sucre, de caputxina, gema
doble i ou filat i a partir de la dècada dels
quaranta les mones s’elaboren de mantega o
de gema amb taronges i prunes confitades.

Per què la mona és un pastís de Pasqua?
Quin significat tenen els ous que l’adornen?
La mona celebra l’equinocci de primavera i
s’inclou entre els menjars que indiquen que
la Quaresma –amb les seves abstinències–
s’ha acabat. Tradicionalment, el regal del
padrí al fillol es lliurava després de la missa
del Diumenge de Pasqua o Pasqua Florida (el
diumenge després de la primera lluna plena
passat l’equinocci de primavera) i el Dilluns
de Pasqua s’acostumava a menjar en un en-
torn natural.

De fet, els ous –que s’hi posen des del se-
gle XV (tants com anys té el fillol a qui s’ob-

sequia)–, simbolitzen la natura, al ser el
principi de la vida i de la fertilitat. I la mona
mateixa està estretament relacionada amb
la cultura agrícola mediterrània. El nom
podria derivar del llatí munda, que significa-
va una panera adornada i plena d’objectes
(sobretot pastissos) ofrenada al mes d’abril a
la deessa dels cereals Ceres. Una altra deri-
vació podria ser de l’àrab hispànic máwna, o
de l’àrab clàssic ma’unah, és a dir, obsequi
atorgat per un servent a un superior. En
aquest darrer aspecte trobem una de les in-
terpretacions del significat de la mona. És
indubtable que al crear una vinculació entre
padrins i fillols expressa i reforça el teixit de
solidaritat i de suport dels membres d’una
mateixa comunitat. L’obsequi cohesiona i

renova una relació de compromís entre dues
generacions diferents i recorda els deures i
drets de cada part.

Una de les parts més atractiva de les mo-
nes és la seva vessant artística. Aquesta co-
mença quan es fa que els ous adoptin dife-
rents formes. A finals del segle XIX es co-
mença a adornar la mona amb figures o ca-
setes, primer de massa de galeta d’ambrosia,
després, amb crocant banyat de xocolata i
als anys trenta comença la dècada de l’ex-
pansió irrefrenable de la xocolata.

Quant a la temàtica, les mones, com a re-
presentació artística, són una pulsació de la
societat que les crea i moltes adopten con-
tingut social o polític. En aquest darrer sen-
tit, posem un exemple: una mona de 1875
representava un personatge de l’època mo-
derna, Joan Fiveller. La mona rememorava
així un acèrrim defensor del pactisme ca-
talà, segons el qual el rei només ho és en
la mesura que compleix els pactes amb la
terra, és a dir, amb les Constitucions del
país. Les primeres setmanes del 1875
s’havia restaurat la dinastia borbònica a
Espanya i calia deixar clar que el nou rei
havia de ser constitucional i respectar els
pactes de la terra. En cas contrari, acaba-
ria expulsat del tron, tal com ho havia
estat la seva mare en la Gloriosa Revolució
de 1868.

Actualment, els temes que més llueixen
reflecteixen la societat a través de l’ima-
ginari infantil i les seves icones, que
aporten colors i l’afegit de nous gustos,
que enriqueixen la ja tradicional xocola-
ta, i un pa de pessic amb gema cremada,
trufa o sara d’ametlla.
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