
LA INQUISICIO I LA PASSIO BARCELONINA

DE L'ANY 1799

Entre les representations de la Passio que foren fetes a Catalunya al final

del segle xviii, malgrat les repetides prohibicions eclesisstiques i civils,' es par-

ticularment interessant la de Barcelona de la Quaresma i Pasqua de l'any 1799.2

Els actors eren afeccionats, veins de la localitat, la qual cosa era i es normal i

enllaca tradicionalment amb el temps que les primitives manifestacions drama-

tiques deixaren de formar part de la liturgia i sortiren al carrer, i es natural que

aixj fos fet a Barcelona, on el conreu del teatre per grups d'afeccionats era

florent. La representacio tingue hoc al carrer de Jesus, fora de les muralles, a

la vora del convent francisca de Jesus, cap el que avui ds la part oriental del.

Passeig de Gracia a l'altura del carrer d'Aragt.3 El fet que la Passio fos repre-

sentada a la mateixa capital comports una mes amplia difusio de 1'esdeveni-

ment,4 un impacte amb consegiiencies dins el desenvolupament del teatre a Bar-

celona5 i una serie de controversies entre les autoritats civils i eclesiastiques

amb la Inquisicio, segons ho demostra 1'expedient inquisitorial que fou obert amb

1. JOSEP MASSOT I MUNTANER, Notes sobre la supervivincia del teatre catala antic, ER,

XI (1962 ), 54-56. A 1'expedient del qual donem noticia es fa referencia a representacions con-

temporanies de la Passi6 als pobles catalans , concretament en la primera carta del Tribunal de

Barcelona al Consell Central de la Inquisici6 i en la declaraci6 del fiscal, en la qual s'excusa

que el Tribunal no hi intervingue per no haver tingut coneixement dels fets.

2. Han donat noticia , no massa exacta , d'aquesta representaci6 J. CARRERA I PUTAL, La-

Barcelona del segle XVIII, II (Barcelona 1951), 448-450 , i FRANCESC CURET, Teatres parti-

culars a Barcelona en el segle XVIII (Barcelona 1935 ), 117-125 , i Histdria del teatre catala

(Barcelona 1967), 54-55.
3. C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, Las casas de religiosos en Cataluna durante el primer ter-

cio del siglo XIX, I (Barcelona 1906), 483.

4. MASSOT I MUNTANER, op. cit., 74- 75, transcriu la noticia , procedent de Ies Memdries

d'Antoni Bosch i Cardellach , sobre la controv8rsia amb motiu de la representaci6 de la Passi6

a Sabadell , el mateix any 1799, provocada per l'oposici6 dels missionistes que hi anaren a

predicar per la quaresma , la qual cosa manifesta les diverses opinions dels eclesiastics en

aquest punt i diu: «Lo concurs de la vila era bastant . Dels forasters fou Poch, en atenci6

que al mateix temps se representaba en Barcelona ab lo major acert , exactitud y aplauso..

5. CURET, Teatres particulars , 127 i 128, transcriu documents referents als actors que-

intervingueren en la Passi6 i que mes tard esdevingueren professionals.
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2 M. DEXEUS DE MOLL

aquest motiu.b La seva lectura ens permet de constatar una vegada mes el tradi-
cional enfrontament entre el Tribunal de la Inquisici6 i el poble catala, que veie
sempre aquell com una imposici6 del poder central i que ara no es afavorit
unicament pel clergat autocton sing pel mateix Capita general. Ocupava ales-
hores aquest carrec Agustin Lancaster, el qual demostra estar mes interessat en
els immediats problemes de govern - manifestats en aquest moment, sobretot
en les desastroses consegiiencies socials de la guerra, que comportaven el des-
contentament de la poblaci6 - que no pas en l'aplicaci6 estricta d'unes dispo-
sicions legals, politicament irrellevants, com son les que es referien a la prohibici6
de representar obres religioses? Aquestes, segons sembla, foren sempre mes aca-
tades en la teoria que en ]a practica, sobretot a Catalunya, on la creixent difusio
dels grups teatrals d'afeccionats feu que les mes genuines manifestacions drama-
tiques populars fossin prou incontrolades.

La Inquisici6, malgrat la seva intermitent persistencia fins ben entrat el
segle xix, tenia molt debilitat, corn es ja ben conegut, el poder de decisi6 politica
i troba en el cas d'aquesta representacio, considerada dins la seva competencia,
un motiu per a fer-se escoltar. El Capita general i el bisbe Pedro Diaz de Valdes,
per altra banda, afavorien la representacio i li havien atorgat gustosament les
llicencies i l'autoritzaci6, en esser conferida a 1'espectacle ]a finalitat benefica
d'ajut als necessitate per causa de la guerra.s Cal remarcar l'actitud de Diaz de
Valdes en aquest cas, divergent de l'adoptada comunament pels sous antecessors
i successors davant les representations teatrals de peces religioses i expressa-
ment de la Passio 9

Es curiosa la confrontaci6 dels documents inquisitorials amb un altre docu-
ment, molt sovint utilitzat com a valu6s testimoniatge de l'actualitat barcelonina
de 1'epoca: les memories del barb de Mal6.10 El dia 6 de febrer de 1799 escriu
Amat i Cortada:

Ab permfs del Govern se esta construhint un molt ample y gran teatro per
representarse la Pasi6 de Nostre Salvador, en un camp inmediat at carrer de
Jesus. Y no obstant de no haverse permes fins ara semblant representacio, ha
condecendit lo Govern ab lo piad6s fi de auxiliar als pobres, que quedan opri-
mits per las calamitats de la guerra ; se diu que los representants seran aficio-
nats del pahis, y alguns volen dir si seran alguns minyons jovens que de algun

6. AHN, Inquisici6n, Ilig. 4506 num. 7, ressenyat per A. PAZ Y McLIA, Papeles de In-
quisici6n. Catalogo y extractos , 2.a ed. per RAM6N PAZ (Madrid 1947), 92-93, num. 277.

7. Es tracta de la reial cedula del 1765, prohibint la representaci6 d'actes sacramentals
i comedies de sants, ]a qual fou eficac quant a les representations publiques i, sobretot, a les
oficials del Corpus.

8. JOAN MERCADER, Els capitans generals ( Barcelona 1957), 116 i 163, destaca l'actuaci6
de Diaz de Valdes, i, sobretot, de Lancaster en favor de la beneficencia, puix que la situa-
ci6 de desastre economic amb Ia desocupaci6 subseguent foren els problemes mes candents
que, Sens dubte , els pertoca de resoldre.

9. Cfr. nota 1 i J. ARTIS, El Misteri de la Passi6 als teatres barcelonins, dins Tres con-
ferincies sobre teatre retrospectiu ( Barcelona 1933).

10. AHC, Barcelona . En aquestes Memories han estat basades, sobretot , les noticies do-
nades fins ara sobre la representaci6 barcelonina de la Passi6 del 1799.
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LA PASSIO BARCELONINA DEL 1799 3

temps a esta part donan comedias molt bonas detras de Palacio ab singular
desempeno , gust y satisfaci6 del publich.

S. E. los ha prom8s la llicencia ab la condici6 de voler una part del pro-
ducto pels pobres, cuydantse ells mateixos, es dir los representants de tot lo
gasto que ocorria y ya han comensat los treballs de construhir tablados, com-
pondrer bastiaors , pintar cortinas y demes perspectiva en lo gran sa16 de Santa
Catharina de la present ciutat ; se assegura que la entrada sera a peseta , peseta
y mitja las llunetas y a proporci6 sera lo preu dels palcos o camarillas. Tot
Barcelona desitja veurer la tal funci6 y yo creure que sera molta la concur-
rencia dels pobles vehins y tal vegada de moltas parts las mes remotas de
Cataluna».

Al cap de tres dies, el Tribunal de la Inquisici6 decideix d'ocupar-se de
i'afer i tramet al Consell Central un acte judicial, acompanyat d'una carta,
signats Pun i 1'altra pels inquisidors Manuel de Mena y Paniagua i Fernando
Quijano y Agiiera, dega i fiscal del Tribunal, respectivament. Es tracta sim-
plement de demanar consell per a actuar en el cas de possibles delacions, i ex-
posen Ilur actitud reprobatoria de la representaci6, basant-se en 1'escandol i les
buries de la religi6 que comportaria el fet de convertir els sagrats misteris en
tema d'un espectacle teatral , fet per laics, en un hoc profs i fins i tot amb entrada
pecuniaria i distinci6 de localitats, corn en qualsevol teatre, i tot amb permis
del Govern, i creient molts que hom ho fa amb el consentiment del Sant Ofici.
Acaba amb una nota de diplomacia, que reflecteix la situac:i6 del Tribunal davant
el poble:

«parece que seria conveniente alguna orden de la superioridad, para evitar
a este Tribunal todo desaire, que no seria extrano en las presentes circuns-
tancias.>>

La resposta de Madrid no havia arribat el dia 22, data en que comengaren
les representacions. Amat i Cortada va donant aquests dies noticies dels prepa-
ratius, del nombre d'assistents - <<no se si passades de mil cinc-centes per-
sones» -, del cost de les representacions, que hom estima en unes tres mil
lliures, i del problema de 1'horari, que per ra6 d'haver de finalitzar la repre-
sentaci6 abans de tancar les portes de la ciutat, hague d'ampliar-se, sempre
amb permis de l'autoritat, i comengar una Nora abans. La descripci6 que Amat
i Cortada fa del local ens el presenta corn una bona replica dels grans teatres
publics, en la construcci6 del qual intervingueren tota mena d'artesans. Tambe
parla del bon nombre d'actors i de la qualitat de llur actuaci6, sobretot en els
papers de Jesus i de la Magdalena, que judica corn a edificants i exemplars
per al poble.

El mateix dia 22, els inquisidors de Barcelona decideixen d'actuar pel seu
compte i trameten un ofici al Capita general, demanant-li el text de la pega
per tal de poder examinar-Io, i indicant-li que suspengui , mentrestant, la repre-
sentaci6. La resposta immediata del Capita general denega aquest ultim extrem,
i ho justifica en el caracter benefic de la representaci6 i en l'aprovaci6 donada
pel Bisbe, i remet el text de la Passi6.
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4 M. DEXEUS DE MOLL

Les referencies que els documents inquisitorials fan del text de l'obra ens
permeten la seva identificacio . Es tracta de la «Llastimosa tragedia que repre-
senta la Passio y Mort de Christo Sr. Nre. Dividida en los diferents actes, y pas-
ses de ella, ab la conversio de la Madalena . Composta per un devot de la Santa
Casa del Hospital de la Ciutat de Vich, ab lo motiu de averse representat en
ella lo any passat de 1752. Vich: Per Pere Morera. A costa del S. Hospital

de Vich.0 1 Romeu i Figueras , dins la seva classificacio dels textos catalans
conservats de la Passi6 , 12 la considera corn la vuitena Passio, prou independent

i de trets estilistics mes cultes i amanerats , d'acord amb el gust de 1'epoca,
que les restants versions contemporanies , entre les quals es troba l'atribuida

a fra Anton de Sant Jeroni , la mes divulgada i representada durant el segle xix.

Els dominicans Manuel Casanova i Salvador Vilella actuaren com a censors

del text i de la representacio , per ordre del Tribunal , i assistiren al teatre el

diumenge dia 24. Llur declaracio cs, en principi , condemnati ria , pero sugge-

reixen la correccio de certs passatges que no s'ajusten a la narracio evangelica

i a la doctrina dels sants pares, sobretot el del comiat de Jesus i Maria, ba-

sant- se en la incorformitat de la Verge davant els designis de Deu i en les seven

exagerades manifestacions de dolor, aixi com en les condicions en les quals,

segons es despren del text, es trobaven les animes als llimbs.13 Transcric aquest

darrer passatge , unicament per a donar una idea de la mentalitat amb que

actuaven els qualificadors del Sant Ofici:

«(Se fa dins ruido de cadenes, y canta la Mnsica est recitat.)

Ohiu nostres clamors, Pare piados,
que tristos esperam tant sens compas,
donau consol pacifich y amoros
y aliviaunos la pena de aquest pas;
tots ab ansia mortal, tots sens repos
la vinguda desitjan eficas:
no deixeu to clamor mes indecfs
y convertiu to infern en paradfs

Veniu al consol
de un poble tan fiel.
Veniu com a sol

rompent les cadenas vostre noble zel.>>

Tambe ens diu Amat i Cortada que la musica fou composta per Ignasi
Ducasi , xantre del Pi:

11. Un estudi aprofundit de les diverses impressions de la pega, posaria de manifest
la seva difusib a la segona part del segle xvnt.

12. JOSEP RoMEU 1 FIGUERAS, La legende de Judas Iscarioth dans le Theatre Catalan et
Provencal: Essai de Classification des Passions Dramatiques Catalanes, «Actes et Memoires
du let' Congres International de Langue et Litterature du Midi de la France* (Avignon
1957), 103.

13. Confrontades les referencies explfcites dels passatges censurats amb 1'exemplar de la
Biblioteca de Catalunya, sign. 6-V- C 13/3, coincideixen en la localitzacib dels continguts
alludits dins el text impres.
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LA PASSIO BARCELONINA DEL 1799 5

«Es de molt merit la obra de musica interpolada entre los varios actes

de la Passio , per son gust patetich y fina melodia , proporcionada a tant Ilasti-

mbs acte , y se deu sa composicio al jove Ignasi Ducasi , clergue i xantre del

Pi, qui compongue ab lo espay de pochs dias lo que seria per altres treball

de molts mesos, adelantantse sa habilitat y perfcia , que to ya comprobada en

altras obras ab aplauso dels facultatius.»

En el que es refereix a la representacio, els qualificadors, a mes de refe-

rir-se als gestos de desesperacio impropis de la Verge en el citat passatge, s'es-

candalitzen del vestuari dels actors , els quals figuraven anar despullats , coberts

amb una roba lleugera de color de carp i una tovallola a la cintura, la qual

cosa qualifiquen d'indecencia.
El poble, per la seva banda, reacciona d'una manera totalment contraria,

si hem de creure el que ens diu Amat i Cortada 1'endema:

«Se me ha referit que se representa ab tal propietat la Sacrosanta Pasib

de nostre Divino Redemptor Jesu Christ en sos pasos, majorment en lo del

despido lo amantissim Fill Jesus de Sa Mare Santfssima . Com quel auditori

est plenfssim , esta allf ab suma quietud , conmogut a llagrimas de ternura...»

I al cap de quatre dies comenta:

<<conmovent mes al poble de tota clase de personas tota aquella repre-

sentacio que las professons de Samaria Santa , que en molt pochs vuy dia hi

ha devocio.»

El dia 25 el Tribunal respon a la carta del Capita general , tot excusant-se

de no haver-ho fet el dia abans a causa d'haver-se celebrat la cerimonia de la

publicacio de l'Edicte de la Fe, la qual fou feta a la Parroquia del Pi, segons

Amat i Cortada . Despres d'insistir en les raons per les quals havia d'esser
suspesa la representacio , acaben deixant ben establert:

((Si V. E., en quien reside la superior autoridad , tiene por conveniente el

consentir el que se prosiga, siempre constara que hizo el tribunal todo lo
posible por evitarlo.>>

El dia 26 declarava davant el Tribunal Esteve Oms, rector del Pi, parrb-
quia a la qual pertanyia el barri de Jesus i que, sens dubte, collabora a l'orga-
nitzacio de la representacio. El rector, segons es despren de la seva declaracio,
fou designat pel bisbat corn a qualificador de 1'obra, i assistf a la representacio
despres de certes diligencies per part de l'autoritat civil amb l'eclesiastica per
mitja del vicari general , Jaume Roig. Consta en la declaracio que la peticio
de la llicencia de representacio la feu un tal Josep Arquer i que el teatre fou
muntat a casa del pages Josep Fatxb. La pega mereix 1'aprovaci6 del rector
del Pi , que la presencia per segona vegada el mateix diumenge que hi assistiren
•els qualificadors inquisitorials. Un altre clergue adscrit al Pi, Joan Sala, la
presencia el dilluns i unicament troba que el que feia de mal Iladre portava
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6 M. DEXEUS DE MOLL

la tovallola una mica curta i la hi feu allargar . No cal insistir en la importancia
donada pels inquisidors en aquest detail , corn tambe a l'allusi6 que , de pas-
sada, feu el rector del Pi a les prohibitions civils i eclesiastiques de repre-
sentar peces religioses i concretament a una pastoral d'Asensi Sales, bisbe
de Barcelona del 1755 al 1766.

El mateix dia 26, el Tribunal de Barcelona rep la resposta del Conseil
General de la Inquisici6, que preten de solucionar 1'afer recordant al Capita ge-
neral la seva obligacio de fer complir les dispositions legals referents a la re-
presentacio d'obres religioses. Per la qual cosa, i vist el pot exit de les seves
gestions en aquest sentit, el Tribunal de Barcelona es disposa a trametre 1'ex-
pedient a Madrid, amb la declaraci6 del fiscal i el veredicte reprovatori. Amb
tota la retorica que convenia al cas i omplint dos folis per les dues bandes,
comenca dient el fiscal Quijano que

«ni la causa del socorro a los pobres , ni la situation de la guerra son sufi-
cientes para no observar el gobierno las leyes> ,

ra6 en la qual insisteix diverses vegades - amb exemples tan expressius cone
el que, aixi, podria tambe muntar-se un bordell amb fins benefits -, corn en
]'escandol que, pressuposant les reactions del public, d6na com a segura con-
sequencia de la representacio,

<no dudando que aunque en su acto, por miedo a la justicia y gozar de la
diversion a que naturalmente son inclinados estos catalanes , observen el mayor
silencio, modestia, quietud y apariencia de devotion , seguramente practicaran
lo contrario fuera de el; y que como a ella concurriran mahometanos , griegos,
protestantes, republicanos , militares y muchos de los libertinos y filosofastros
de que tanto abunda este pueblo tan frecuentado de todo genero de personas
de todas sectas , las que sin duda seduciran a muchos induciendolos a errores...».

Recrimina tambe 1'actitud del Bisbe i preveu possibles contradictors, quan
alludeix als aduladors de 1'autoritat civil. Despres, a base d'una serie de pre-
guntes que van intensificant el to polemic de la declaracio , es refereix als detalls
materials de la representacio , corn son la indignitat de factor que representa
Crist i els ja esmentats referents al vestuari i gestos dels actors . Torna a in-
sistir en totes les raons que eren esgrimides des del principi i acaba demanant
no solament la prohibici6 de la representaci6 , sin6 una satisfaccio al Tribunal
pel menyspreu que ha sofert.

El veredicte, signat per Mena, es

«que ]a expresada tragedia o pieza poetica debe ser prohibida y mucho mss
su representacion»

i horn la tramet a Madrid. Hi s6n adjuntats els cartells que havien estat clavats
en diversos Hoes de la ciutat anunciant la representaci6 per cada un dels dies
que es feia , en el primer dels quals tenim la versi6 del fet, segons els ma-
teixos organitzadors. Ens fan saber que ]a representacio la fa un grup de joves;
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artesans, amb permis de la superioritat, amb la finalitat benefica d'ajut als
pobres i la intencio piadosa que es despren del contingut de la representacio,.
tot pregant al public la seva assistencia respectuosa i comprensi6 envers els
defectes d'interpretacio, puix que els actors no son professionals. Afegeixen que
el preu de 1'entrada sera a pesseta per persona, a tres pessetes la llotja, i les

llunetes a mitja pesseta, i que hi haura un lloc reservat per a les senyores.
Els inquisidors inclouen tambe a 1'expedient un retall del aDiari de Barcelona>>
del diumenge 17 de febrer, que no fa cap referencia a la Passi6, sing a un
altre tipus d'espectacle i que ens fa dubtar si hi fou inclos per error o per afany
d'aportar proves contra la representacio. El mateix dia 27, un dels cartells
d'anunci es clavat a la porta principal del palau de la Inquisicio, el qual es
trames tambe a Madrid, degudament explicat i signat pel qui feu la troballa.

Pocs dies despres, el 2 de marg, el Tribunal de Barcelona insisteix nova-
ment amb una altra carta al Consell General, i hi adjunta nous cartells i anun-
cia que no solament continua la representacio, sing que hi ha rumors que, amb
aquesta finalitat, hom construeix un altre teatre a la Barceloneta.

A partir d'ara hi ha un llarg silenci per part dels inquisidors de Barce-
lona, els quals, sens dubte, esperaven la soluci6 per obra del Consell. Pero la
controversia havia transcendit al public i el 4 de marg, Amat i Cortada ens diu
mes o menys el que ja sabem, tot prenent una actitud conciliadora pero favo-
rable a la representacio i d6na com a cert que el Bisbe i el Capita general han
acudit al Govern, i han exposat els motius que els mogueren a aprovar que es
fes la Passio. La noticia sembla confirmar-se en els rumors que transmet els
dies segi ents: que ha arribat un extraordinari de Madrid que atorga lliure

facultat al Capita general, no solament per a permetre la Passio, sing qualsevol
funcio feta per a donar gust al poble i que el propi Capita general ha assistit

a la representacio.
Mentrestant, els qualificadors del Consell General de la Inquisicio, vist

1'expedient i el text de la Passio, accepten la decisio dels de Barcelona, en
declaraci6 signada el 16 de marg, la qual es confirmada pel Consell el 3 d'abril:

«que se prohiba en primer edicto esta tragedia y su representaci6n por estar
en algunos actos menos ajustada y conforme a la sagrada historia que repre-
sents y a la sana y comun doctrina de los Santos padres>>.

A 1'allunyada capital del regne, 1'apassionada polemica esdevingue un afer
burocratic, i els del Consell donaren per establert que, un cop passada la Set-
mana Santa , deixaria de fer-se la funcio i es resoldria definitivament per via
de l'edicte normal de prohibicio. Pero una nova carta dels de Barcelona, del
7 de maig, queixant-se que continuava la representacio de la Passio i del peril!
que es representes igualment la Resurreccio, reiterant les raons del desprestigi
de la religi6 i del propi Tribunal, revitalitza la giiesti6. L'inquisidor general i
arquebisbe de Burgos , Ram6n Jose de Arce, escrivi una Ilarga carta a Mariano-
Jose de Urquijo, aleshores ministre d'Estat, explicant detalladament els fets
i pregant-li que exposes al Rei la conveniencia de renovar la reial cedula del
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8 M. DEXEUS DE MOLL

1765, prohibint la representacio d'actes sacramentals i comedies de sants, i

que fos tramesa a Barcelona 1'ordre expressa que, amb aquest motiu, fossin

prohibides la Passio i la Resurreccio. La resposta d'Urquijo, datada el 3 de

juny, agraeix de part del Rei a l'Inquisidor el seu zel i comunica que han
estat donades les ordres pertinents al Consell de Castella.

El dia 15 de juny els inquisidors de Barcelona envien una nova carta a

1'Inquisidor general, expressant llur satisfaccio per la reial ordre que els anuncia

i exposant que la Passio ha deixat ja d'esser representada, perque, despres de

tant de temps, el public ja se n'havia cansat. Pero exposen seguidament el

revel que el Bisbe atorgui la llicencia per a altres representacions religioses,

i es queixen que per tals aprobacions no sigui tinguda en compte l'autoritat

del Tribunal del Sant Ofici, per la qual cosa consideren urgent la publicacio

de les ordres prohibitories. Quant a 1'autoritat civil, sembla que ja no els

preocupa, puix, com havien anunciat anteriorment, havia cessat en el seu carrec

Agustin Lancaster, i el seu successor no fou propici a afavorir les representa-

cions de caracter religios, segons es despren d'una segona carta d'Urquijo a

1'Inquisidor general, datada el 20 de juny, on comunica la resposta del Capita

general de Catalunya, que era aleshores Francisco de Horcasitas, a la reial

ordre de prohibir concretament la Lastimosa tragedia que representa la Pasi6n

y muerte de Cristo Senor Nuestro y la Resurrecci6n i fa constar que el nou

Capita general ha afirmat que la dita ordre sera acomplerta i que, fins i tot,

abans de rebre-la no permete que es representes la Resurrecci6.14

Amb aquesta carta acaba allo que es conserva a 1'expedient de la Inqui-

sicio referent a la Passi6 barcelonina de l'any 1799, en el primer foli del qual

consta: <<prohibida en edicto de marzo de 1801>>. En l'edicte inquisitorial pu-

blicat a Barcelona el 180115 figura en l'apartat de «prohibidos in totum>>:

<<24. Lastimosa Tragedia, que representa la passi6 y mort de Christo Se-

nor nostre, compuesta por un devot de la santa casa del Hospital de Vich:

se prohibe su representation y lectura por estar en algunos actos menos ajus-

tada y conforme a la historia que representa, y a la sana y comun doctrina de

los Santos Padres, y hallarse prohibida la representation de esta especie de

dramas por repetidas Ordenes Reales.>>

De forma igual apareix prohibida al suplement de l'fndex expurgatori

publicat a Madrid 1'any 1805.16 La intransigencia de la prohibicio, va dirigida

14. CARRERA I PUJAL, op. Cit., II, 450, transcriu el text de la reial ordre, tret de 1'ACA,

Acordadas, reg. num. 1.017, f. 236.
15. Biblioteca de Catalunya. Fullets Bonsoms, num. 2106.

16. Suplemento at Indite expurgatorio del ano 1790 que contiene los libros prohibidos

y mandados expurgar en todos los reynos y senorios del catolico rey de Espana el Sr. D. Car-

los IV, desde el edicto de 13 de diciembre del ano de 1789 hasta el 25 de agosto de 1801
(Madrid, Imprenta Real, ano de 1805). Senyalada amb l'asterisc que significa la prohibicio
in totum, figura <<Lastimosa tragedia que representa la passio y mort de Cristo Senor nostre,
compuesta por un devot de la Santa Casa del Hospital de Vick [sic]. Edicto de 18 de
marzo de 1801>>.
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a impedir que la peca fos representada. Ja no es tracta d'interpretacions, dins
-el camp de la jurisprudencia, donades per bisbes, governants o inquisidors sobre

la licitud de determinades representacions, sing d'un document oficial sens
ape}lacib possible. La prohibicio es, sens dubte, la rao per la qual la Llastimosa

tragedia, despres del seu exit sense precedents el 1799, no gaudi d'ulterior di-

Iusio i afavori la d'altres versions del tradicional drama catali .

Madrid

MERLE DEXEUS DE MOLL
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