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La Comedia del sopar 
a Sant Esteve d*en Bas 

PEP VILA 

C
eis Gomis i Mestres (Reus, 
1841 - Barcelona, 1915) escrip-
tor i folklorista va publicar en 
1915, en el «Butlletí del Centre 
Excursionista de Catalunya»', la 
copia d'un anóním manuscrlt 

desat a l'arxiu del mateix centre des de 
1894, que contenia una representado 
d'un episodi de la Passió a Sant Esteve 
d'en Bas, coneguda amb el nom de la 
Comedia del sopar o la cena. 

Segons ranónim transcriptor 
d'aquest petit drama passionístic, el 
costum de fer representacions d'alguna 
part de la Passió per Setmana Santa 
tenia també lloc a Les Planes i Baget. 
De tet, amb aqüestes noves dades 
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veiem com s'amplia enormement la 
geografía de les representacions del 
«Cicle de la Passió» a les comarques 
gironines, de les quals recordem les de 
Mieres, Tossa de Mar, Figueres, Ban-
yoles, Girona, Rupia. Verges, Sant Hi-
lari Sacalm. etc. 

Des de la publicació el 1891 del pri
mer número del «Butlletí del Centre Ex
cursionista de Catalunya», podem tro-
bar entre les seves pagines valuosos 
treballs sobre literatura i folklore de Ca
talunya. Cree que aquesta obreta, que 
ens ha arribat sobre aquesta celebrado 
pasqual. I'hem d'enquadrar dlntre del 
programa cultural de la Renaixenga 
que s'inleressava per recollir arreu de 
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Catalunya les llegendes. la poesía i les 
tradicions de caire oral, Segons es 
desprén de la lectura de Tesmentat tre-
balí, fou el personatge que representa-
va Jesús qui va dictar els parlaments 
al nostre coniunicant, fent-li saber que 
no havien estat mal «imprentatS". Se-
guint la tradició de pares a filis, aquest 
actor doblat de director també tenia 
com a missió ensenyar els textos a la 
resta del grup escénic. De fet ens tro-
bem amb un de tants exemples de 
transmissió oral d'uns textos, que com 
en el cas de Verges, presenten molts 
de problemes a l'hora de la reconstruc-
ció deis parlannents, en no existir un 
text canónic fixat en cap manuscrit. La 
crema, a la darrera Guerra Civil, de 
rarxiu parroquial de Sant Esteve d'en 
Bas. m'ha impedit de poder consultar 
alguna consueta o document on cons-
tessin mes detalis d'aquesta represen
tado. També he fet gestions, de mo-
ment sense éxit. a l'arxiu del Centre 
Excursionista de Catalunya per tal de 
poder trobar el text de 1894. 

El treball que avui comento consta 
d'una nota proemial on s'expliquen al-
guns detalis de la representado i de 
l'edició de Gomis deis 247 versos con
serváis. Ceis Gomis reprodueix el tre
ball sencer sense gairebé notes, tot i 
que és conscient deis nombrosos des-
gavells métrícs i lingüístics que s'hi ob
serven, a causa potser de la corrupció 
del text oral i a la poca cura del primer 
transcriptor que va fixar el text cap a la 
fi del segle passat. Per exemple, el 
vers 246 diu «que anirem a l'hort de je-
ricó» quan en realitat. el vers que cree 
mes corréete que també surt en una 
passió manresana setcentista fa: "en-
trarem en Gehcó", ja que l'hort on va 
anar a resar Jesús era el de Getsema-
ní. Ais versos 134-137 parla un apóstol 
que es diu Macla (sic)? 

CeIs Gomis no explica els criteris 
d'edició que ha fet servir. 

Em sembla una obra repelida, un 
text desagrail en un cátala mig norma-
tiu. M'ha fet gracia trobar en el text un 
«per a» en el vers: «quan estaré per a 
morir» (v. 222) que no sé si ja figurava 
en el text primitiu, o bé és una ultraco-
rrecció mes moderna. En l'aspecte mé-
tric trobem versos heptasíMabs apa-
rlats al costat d'un quartet creuat 
(vv.144-147), un quartet encadenat 
(vv.148-151), versos de 4, 6, 9 i 10 

PASSIO DEL SEGLE XVII 
EDITADA PER E, JULIA MARTÍNEZ 

JESÚS 
Asentat lam miro ja 
maquinat la trafijció. 

Pres me portará y Iligat 
que aixi está profetisat 
pero ¡ay del delinqüent 

qui {ara tal traymenll 
Molt miHor li fóra estat 

que en la térra may fas nal. 
PERA 

¡O señor omnipotentl: 
descubriu vostre intent 

y si jo (oslo ¡raydor 
publicau lo meu error. 

pero vostra gran bondat 
sab la mía voluntas. 

JUAN 
Señor: ¡o as vull suplicar 

una mercé singular: 
digaume si sou servit 

qui será lo malait 
que cometrá tal maldat 
quanta vostra magestat. 
Ningú. Señor, contra Vos 

pot ésser tan alevós. 
y quantjo ios lo mal nat 
publicau lo meu pecat: 

pero Vos sabeu lo senyor 
lo que y ha dintra mon cor; 

Vos sabeu lo seníiment 
que tinch de vostra torment 
¡Qui pogues ser tant ditxós 

que pagues morir pera Vos! 
¡Qui tingues tanta ventura 
que lo cálzer de amargura 

que aveu de beura. begués! 
Mas ¡ ay de mí! no puch mes 

que entra pesar y dolor 
sen va adorminí lo meu cor. 

(Posa JUAN lo cap a la falda de JESÚS) 
BART. 

¿ Sería jo lo mal nat 
autor de tant gran pecat? 

¿ Sería jo per ventura 
fill de tanta desventura ? 

¿A voltas seria jo 
fill de tanta perdido? 
¿Auria jo maquinat 

tant sacrílaga maldat? 
¿Cap de cudrilla sería 
de tan gran alevosía ? 
¿Jom sería conjurat 

contra vostra Magestat, 
unigénit fill de Deu? 

Ja sabeu que Bartomeu 
tant de dia com de nit 

vos ha sempra ben servit 
Ja sabeu la voluntat 

ab que sempra vos (ha) amat 
a vos mateix senlo dir 

que prest aveu de morir 
per destruyr lo pacat 
en la creu crucificat. 
Señor, aqueixa dolor 
travesa lo meu cor. 

Si vos aveu de morir 
feo quejo us puga seguir 

que jo pasaré per Vos 
aqueix tansit dolerás. 

¡Qui podrá pendra conort 
de tan llastimosa mod! 
Vostras deixeblas amats 
restaran desconsoláis. 
dirá plorant Bartomeu: 

¿hon és la mestra meu? 
Señor, per vostra clemencia 

revocau eixa sentencia. 

PASSIÓ 
DE SANT ESTEVE D'EN BAS 

JESÚS 
Assentat lo miro jo 

maquinant la trai'ció. 
Pres me portarán Iligat. 

aixi está profetisat. 
pero guai del delinqüent 

que fará lo traímentí 
Molt miilor li fóra estat 

que en la térra mal fos nat. 
PERE 

Oh Senyor Omnipotentl 
Descobriu lo vostre intent; 

i. si jo só lo traidor. 
publicau lo meu error. 

Pero vostra gran bondat 
sab la mia voluntat. 

JOAN 
Senyor: vos vull suplicar 
un mercé molt singular. 

Digueu-me, si sou sen/it. 
que será prou atrevit 

per cometre tal maldat 
contra Vostra Majestat. 

Ningú. senyor. contra Vas 
pot ésser vil i alevós. 

I. si jo só lo malvat 
que tal cosa hagi intentat, 

aquí me teniu present: 
feu en mi gran escarment. 
Pero bé ho sabeu. Senyor, 

lo que hi ha dins lo meu cor. 
com també lo sentimení 

que tinc del vostre turment. 
¡Qui pagues ser tant ditxós 
que pagues morir per Vos! 
¡Qui tingues tanta ventura 
que ¡o calze d'amargura 

que haveu de beure begués! 
¡A) de mi. que no puc mes! 

que entre penes i dolor 
a mi se m'adorm lo cor! 

BARTOMEU 
¿Seria jo lo malvat 

autor de tant gran pecat? 
¿Seria jo, sens cordura, 
fill de tanta desventura? 

¿Tal volta seria jo 
fill de tanta perdido? 

¿M'hauria¡o maquinat 
tant sacrilega maldat? 

¿Cap de quadrilla seria 
de tant alevosía? 

¿Me sería conjurat 
contra Vostra Majestat? 

Unigénit Fill de Déu: 
bé sabeu que Badomeu, 

tant de dia com de nit. 
vigiiant vos ha servit: 

com també la voluntat 
ab que sempre vos he amat. 

A Vos mateix sentó a dir 
que prest l^aveu de morir 

en la creu crucificat. 
que és destruir lo gran pecat-

Senyor: aquest gran dolor 
atravessa lo meu cor; 

que. si Vas heu de morir, 
vullau-vos de mi servir, 
que jo passaré per Vos 
aquest tránsit dolorós. 

¡Qui podrá pendre conort 
de tant llastimera morí! 
Vostres deixebles amats 
quedaran desconsolats! 
Plorant dirá Badomeu: 

- Aont és lo Mestre meu?-
Senyor per vostra clemencia. 

revocau esta senténcial 
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Judes. 
A la dreta. la Serventa 

síMabes i un bon nombre d'octosíMabs 
apariats com e!s deis versos: 

166, 167, 172, 175, 179, 180. 182, 
184, 186, 187, 188. 196, 207. 208, 209, 
210, 211, 212, 213, 216, 220, 221, 222, 
226, 234. etc. 

Destaquem també que en un gran 
nombre de versos trobem la diftongació 
del grup í<ció» i «ia»: (vv. 25, 75, 79, 
80, 112, 113, 147) que ens mostra la 
influencia de la tradició métrica caste
llana, i en canvi en el vers 122 llegim: 
«ce-lesti-al». 

L'espai escénic 

La representació es feia el Dijous 
Sant a la plaga del poblé i també a l'es-
glésia en cas de pluja, com succeí en 
aquesta ocasió. Quan el teatre surt del 
d o s de l 'església troba el seu marc 
adient en la plaga, lloc d'intersecció, 
centre de reunió, de mercat i espai pú-
blic per excel- léncia. Joan Amades^ 
que sembla ser que coneixia aquesta 
escenif lcacló, ens l 'explica així: «en 
aquesl darrer poblé es representava el 
passatge del Sant Sopar, en el qual in-
tervenien Jesús, els Apóstola i un noiet 
anomenat Simonet que feia l'ofici de 
servent de Jesús. La representació 
tenia lloc a la plaga I després dintre de 
Tesglésia sota del cor i prop del cancell. 
La major part del text era auctócton, 
pero hi havia alguns versos manllevats 
ais textos impresos». 

En tractar-se d'una obra represen
tada pels propis vi latans la mise en 
scéne no pot ser mes rudimentaria. 
Jesucr ist s 'asseu dessota el cor de 
l 'església i té a ambdós costats els 
dotze apóstols. Tots ells están asse-
guts en cadires, amb un ciri enees a la 
má , po tse r per i h l u m i n a r mes bé 
l'espai escénic i també per individualit-
zar mtllor les seves figures quan han 
de parlar. Jesús té al costat un noi, Si
monet que li fa de criat. Sant Joan duu 
també un palmó juntament amb el ciri: 
Judes la bossa amb els diners que 
s imbo l i t za la traTció, quan enca ra 
aquesta no s'ha consumat. Els espec-
tadors formen un cercle a Tentorn deis 
apóstols, els uns drets, els altres da-
munt cadires. 

Es conserven també algunes rubri
ques i acotacions escéniques que mos-
tren alguns detalls de la representació 
que ens fan pensar que alguns fragments 

eren cantats o recitats amb una certa 
cantarella: "Sant Pere... diu amb una 
cantarella capag de fer dormir el mes 
desvetllal". «Sant Joan, fa les mateixes 
reverencies que Sant Pere, i canta...». 

L'indumentáha és del tot escarduse-
ra»: fuñ iques de l lustr ina vermel la , 
blava o groga. perruques de cánem i 
espardenyes per sandálies*'. Simonet 
duu un vestit diferent: «brusa vermella, 
calces blanques, sabates negres i un 
barret molt puntagut de cartró, rodejat 
d'un turbant de llustrina». 

El text 

Vaig decidir-me per estudiar aquest 
text —d'altra banda prou desconegut— 
per dues raons. La primera, en veure la 
importancia de la figura de Judes Isca-
riot en el text. generalment censurat o 
poc vistos en els textos de les passions 
catalanes deis segles XVIII o XIX, i 
molt important en el teatre medievaP 
cátala amb el desenvo lupament del 
tema de Judes -Ed ip . Aquí el tema 
s'aparta de la narració deis evangelis i 
deis textos impresos de la passió. Ge
neralment, en l'escena del Sant Sopar, 
intercalada en el primer acte de la pas
sió representada a Manresa el 1798, 
quan Judes s'adona que s'ha desco-
bert la traTció que pensa fer al seu mes-

[276] 44 Revista de Girona / núm. 146 maig - juny 1991 



ANTÓN DE SANT GERONI (1) 

FELIP 
Gran és . Senyor ma tristesa. 

ohint a Vos maíeix dir 
que hi ha un malvatque ab vilesa 

a son Mestre ha de trahir 
y posar ab tal baixesa; 

si josa lo tal malvat 
suplich-vos. Mestre, humilmení. 

manifesteu mon pecat 
devant de tota la gent, 
y de tot lo Aposlolat, 

ISCARIOT 
Digaume, Mestre y Senyor, 

seria jo traydor 
CHUISTO 

pues ja os tincli aparellat 
un gran premi en ma Ciutat. 

PASSIO 
DE SANT ESTEVE DEN BAS 

Gran és. Senyor, ma tristesa 
quant a Vos us sentó dir 
que ab desonor i vilesa 

n'hi ha aigú que us val trairl 
Y si jo sólo malvat. 

vos suplió molt humilment 
davant de tota la gent 

publiqueu lo meu pecat. 

Digueu-me, Mestre Senyor. 
sería jo lo traidor? 

perqué us tina aparellat 
un gran premi en ma Ciutat 

PASSIO MANRESANA (2) 

CHRISTO 
Fres me portará y Iligat 

que ayxí está profetitzat. 
pero ay del delinquent 
que fará tal trahimentf 
Molt millar li tora estat 

que en la térra may ios nai. 
SANT FELIP 

Gran és Senyor ma tristeza 
quant a Vos fios sentó a dir, 

que ab deshonor y vileza 
hi haja que hos vol trahir 
y pasar en gran pobresa. 
Senyor, si jo so lo malvat, 

suplichvos molt humilment: 
devant de tota la gent 

publiqueu lo meu pecat. 

PASSlÓ 
DE SANT ESTEVE DEN BAS 

Pres me portaran Iligat 
que així esta profetisat. 
pero guai del delinquent 

que (ara lo tra'íment! 
Molt millar li fura estat 

que en la Ierra mal ios nat. 

El texl d'Anlon de Sant Geroni 
i el de Manresa. en aquest 
parlament, és el mateix, 
Vegeu, adoble columna, 
el fragment coincident 
que he copiat ul supra. 

(1) FIgprgseníaciú de la Sagrada Passió y Mort de Wosire Senyor Jesu-Chríst. 
novament corregida y regulada per lo M.R.P.Fr. Anión de Sanl Geroni. 
Barcelona: en la estampa de Raiel Figueró (sense data dimpressió]. 

(2) La gran tragedia de la Passió y mort de JasusctJrísí Nostre Sefíor 
represer\lada en Ivfanresa per a/guns davots de aquest divino mlnisieri. en tais los 
Diious y fgslas de la Quaresma del any 1793. Manresa: par Ignasi Abadal, 
eslampar i Ilibreter {sense data dimpressió). 

tre, Menga el pa de la comunió sota la 
taula i se'n va. En el text del trinitari 
Antón de Sant Geroni, l'episodi del Sant 
Sopar té l'estructura d'un acte autónom 
i deslligat d'altres episodis cíclics que 
giren a l'entorn del tema básic que és la 
passió i mort de Jesucrist. Tot i aixó, la 
presencia de Judes tampoc té gaire en-
titat i, a grans trets, és la mateixa que 
trobem en el text anterior. En el text de 
Sant Esteve d'en Bas, Judes blasma la 
figura de Jesús i no reconeix el seu 
mestratge (vv.144-160 i 163-175): 

ISCARIOT 

Digueu-me. Mestre Senyor, 
serla jo lo traidor? 

ISCARIOT 
¿En qui mai s'havía vist 
una tal proposició, 
vist un tal confusió 
que prengui de ton partir? 
En vista de lo que has fet 
en tota la Palestina, 
te dius Jesús de Nazaret, 
home de virtut divina. 
Si tos provat lo que dius, 
fores fill de l'Hom Déu Viu. 
Mes jo dic que ets un malvat, 
un loco, un impertinent, 
que mereixes mil turments 
i ser ben bé castigat. 
¡Anda, home dissimulat 
en los teus encantaments! 
Jo me li tiro del costal, 

JESÚS 

Filis, ara ja haveu vist 
del modo que m'han traTt. 

ISCAR/OT 

Jo no sé lo que dius, 
ni qué et penses, 
ni de quin modo et defenses. 
Un malfactor, un seductor, 
oint los crits de tot un poblé 
que crida i que redobla 
tais crits i grans alborots: 
—Tolle tolle. crucifiqui!,— 
que moris, que moris en creu, 
has de creure que mereixes 
la creu infame que portes; 
i del modo que et comportes 
lo mal esperit te condueix. 

La rúbrica entre eis versos 175 i 176 
ens indica que Judes torna a sortir al 
final de la comedia pero, en el text con-
servat no és així. 

Pensem també que la importancia 
de Judes en un episodi curt com 
aquest del Sant Sopar, la seva figura 
de traidor amb tota la cárrega simbólica 
que presenta, seria a ulls deis especta-
dors un tema del tot interessant com a 
contrapunt ais parlaments sense vigo-
ria deis allres apóstols. 

La segona rao. en adonar-me que 
els versos 1-4. 24-61. 70-105, 138-139 
son els mateixos que els de la Passió 
del segle XVII editada per Eduardo 
Julia Martínez' i que publico en un 
apéndix, tot i respectant les peculiari-

SantJoan 
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Un apóstol 

tats d'ambdues lügons. També he tro-
bat altres versos menys importants que 
em Iliguen amb els models de la setena 
Passió impresa a Barcelona i Manresa 
al segle X V I I l , de is qua ls en dono 
també una mostra en l'apéndix. 

A Sant Esteve d'en Bas es repre-
sentava un episodi de la Passió Iligat al 
manuscht siscentista de la Biblioteca 
Nacional de Madrid. El parlament de 
Tapóstol Felip surt en la Passió siscen
tista i també el recullen les passions 
impreses del segle XVII l i el text de 
Sant Esteve, amb variants. Aixó em 
permet constatar la torga de la tradició i 
de la poca evo luc ió t e m á t i c a en 
aquests tipus d'obres. De fet aquesta 
Passió, com ho demostra el fragment 
de Sant Esteve devia teñir un ámbit de 

representado molt mes ampli que el 
circumscrit al Pais Valencia, com fins 
ara es pensava. També em fa veure 
que al segle XVII la Passió catalana so-
freix una nova redacció per adaptar-se 
millor ais nous cánons barróos, encara 
que l'obra té una correspondencia mes 
cronológica que estética amb aquest 
moviment. El tema de les profecies que 
anuncien la passió i mort de Crist pre-
sents al llarg del text son una remi
niscencia purament medieval. Segons 
Josep Romeu i Figueras^ aquesta Pas
sió del segle XVll correspondria a la 
setena Passió catalana que s'emparen-
ta amb la tercera Passió mallorquína i 
es caracteritza: «per una deliberada in-
tenció censuradora, en el sentit de su
primir i esmenar, tot redactant-los de 

LA GRAN TRAGEDIA 

DE LA PASSIÓ Y MORT 

DE JESUCHRIST 
NOSTRE SEÑOR 
REPRESENTADA EN MANRESA 
per algims devots de aquest Divino Mis

ten , en tots los Dijoiis , y Festas de 
la Quaresma del Any 1798 
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^B LLICENCIA. 

MANRESA : Per Igíiasi Abadal Estampcr y Llibreíer. 
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nou, els passatges no concordants 
amb l'ortodóxia católica... indubtable-
ment relacionada amb les noves ohen-
tacions emanades del Concili de Tren-
to». De fet, aquesta obra presenta un 
punt de desacord amb l'esperit de la 
setena passió ortodoxa editada per 
Julia Martínez. Els parlaments de tots 
els apóstols, molt mes desenvolupats 
en el fragment de Sant Esteve, podrien 
ésser d'una setena Passió anterior a 
aquesta, mes amplia. 

En canvi, alguns passatges podrien 
ser afegitons postehors de caire autóc-
ton. No sé fins a quin punt la irregulari-
tat métrica del fragment que fa referen
cia a Judes i també el fet que alguns 
versos presentin una redacció confosa 
em fa pensar que aquest parlament 
prové d"una altra obra. D'altra banda, a 
causa deis arranjaments, manlleus, su-
pressions i noves redaccions que solen 
presentar les obres passionistiques a 
casa nostra, no he sabut trobar les 
fonts deis parlaments d'altres apóstols, 
fora d'algunes coincidéncies amb altres 
obres impreses setcentistes que con
signo en un apéndix. En no teñir a má 
cap transchpció de les «Consuetes Ma
llorquines» del ms, 1.139 de la Bibliote
ca de Catalunya se'm fa difícil saber si 
aquest episodi de la «cena» aprofita 
textos mes antics. 

La Passió de Christo Nostre Senyor 
del segle XVII 

Aquesta Passió del segle XVII {ms. 
16.925 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid) ja havia estat comentada per 
Marti de Riquer en el vol. IV de la seva 
Historia de la literatura Catalana, (pág. 
369). En destaca dos punts: la seva 
tradició medieval i la influencia del tea
tro castellá. aspecte aquest que encara 
está per estudiar, fot i que hem vist que 
alguns aspectos métrics aixi ho corro
boren. També Josep Romeu" s'ha refe-
rit a la setena passió amb aqüestes pa-
raules: «el manuscrit mes reculat que 
coneixem de ia setena Passió és el 
conservat a la Biblioteca Nacional de 
Madrid, ms. 16.295, que sembla redac-
tat per dos copistes de mitjan segle 
XVll. Tanmateix, la versió que conté no 
és pas la mes antiga, ans constitueix 
una redúcelo d'una de mes primitiva, 
mes amplia i mes Iliure. que subsisteix 
en manuscrits copiats ais segles XVlll i 

Sant Pere. 
Personatges 
d'una representado popular 
de la Passió 
documentada 
per Joan Amades. 
(Buílleti Excursionista de 
Catalunya, núm. 367. 
desembre 1925). 

m 

XIX...", També hi ha un estudi posterior 
de Josep Lluis Sirera {Llengua i Litera
tura, 2, 1987) qualificant-la de «passió 
barroca» i negant que sigui una obra, 
tal com afirma Julia Martínez, de caire 
valencia, ja que en el seu día Josep 
Romeu' va considerar que aquesta era 
catalano-oriental: "de fet, no hi cap rao, 
lingüística o d'altra classe, per a supo-
sar-lo d'aquelles comarques, ja que el 
text indubtablement és redactat en cá
tala oriental». 

Com a cloenda, cree que el text de 
Sant Esteve d'en Bas, podría ser un 
fragment d'una de les primeres redac
cions de la setena Passió avuí perdu-
da, abans que es procedís a mitjan 
segle XVll a la seva redúcelo per dos 
escribes, en l'únic manuscrit conegut 
de la Nacional de Madrid I fos amplia
da, altra volta, amb nous episodis per 
les passions impreses deis segles XVlll 
i XIX. Mentre que a la Passió que edita 
Julia Martínez només parlen Jesús i 
quatre apóstols, en aquest fragment del 
Sant Sopar, la nómina d'apbstols en 
escena és gairebé completa. 

Pep Vila és escríptor. 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Ceis Gomis, Un Dijous 
Snni a Sant Esteve d'en Bas. 
"Bullleli del Centre Excursio-
nisla de Catalunya". XXV, 
1915. 74-83. publica! abans a 
•'Catalunya-, febrer, 1904. 

2. Joan Amades. Costumari 
Cátala. El curs de l'any. Sal-
vat-Edic, 62. Barcelona, 
1982, Vol. II. p. 775. 

3. Josep Romeu i Figueras. 
•'La legenda de Judas Isca-
rioih dans le théátre catalán 
e( provenqal: Essai de classi-
fication des passions drama-
tiques catalanes- a Actes et 
t^émoires du I Congrés inier-
nalional de Langue et Liííera-
ture du tvliüi de la France. 
Avinyó, 1957. pp. 68-106. 

4. Eduardo Julia Martínez, 
Poetas dramáticos valencia
nos. II. Madrid, 1929. apén
dix. pp. 655-694. 

5. Josep Romeu i Figueras. 
<'£/s textos dramátics sobre 
el Davallament de la Creu a 
Catalunya, i el fragment iné-
dit d'Ulldecona" a Estudis 
Románics. XI (1962-1967). 
Barcelona, 1962. p. 105. 

6 i 7. Josep Romeu, op. cit.. 
p. 106. 

Revista de Girona .' núm. 146 maig - juny 1991 47 [279] 


