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Capitol XI

La Passió d'Horta

Enl~ el, recoT'lb d'a1tre5 temps, se'm
presetllloonstantmentla<tPassiód'Hor,
taJo. petO no m'atreviaa toc:ard kmaper.
q~ considero moll limilada, molt esmi,
rriada.la mevJIClIpacitatnarrativa davanl
d'un tema tan ellOC:pcionaI com rou la
IlO$lraPassió,dretrnésextraordinariris
culperl'entitatenlasevajallar¡uissima
existeru:ia.Pel'Óbetrobatlasolucióde
sempolsant dc<:laracionsde diverses au·
torilatsdcl'Ess,Lesia,dcltealreidela
cultura que. pervenirdcqui vénc:n, han
dcsersinceres,CJ<aetcsidcsapassionadcs.

l..esrepresentacionsdcla...Passió.ea
melll;arenlaqua~smadcI1943enuncs

cenariconstru'itdcrnaneraprovisional.
onesfeienveritablesmiraelesdep~n

tació. El194S s'hiefcctuarm importants
millores.ielSI es pl"OCCdía la rea:ons
trucciótotal de la sala i I·escenari. en vis<
tesprecisamenlal'cspectacledela.Pas
sió•. El47.quanlesS~resentacionsi

els 1IJ quadres del O s'havien coovenil
enllrepresentacionsi26quadres,vriéla
lIum el ..Uibre d'Ordcla Passióoo, on
Clll!aespcctadord'euzpclópOsuésdoDar
Iasevaautoriuadaopinió.Laintroducció
dclllibrevasi¡na&i pel no:streestimat
consiliari Mn.losepTintó. Per la seva
IJ1In ulcnsió. en rcprodueixo oomés al
JUll$pali¡ra&.. Diu Mossénloscp:

.....La Pu1.iód·Horta,totjuslnascuda
cneICenlreParroquial,tnspass;i.elman:
d'aquestacntitaliidhucclslímitslcK;alsi
ben promptcoonstituiunmotiud'iolc!'b
pct'a penoncsben apartadcsdel seu re·

eles. Claramcnt bo afirntcn les notes i ea
mcntaris publicats durant el tcmps dc re
prescotaeió en la premsa baroclonina.la

Iridio i el nombre d'espcctadors que hi
acudcndellol"a~atteUpct'unre'

c1am1liured·cspeculacionsperilbsc:s(...)
Cal haverl:Ollviscute!slMl'DCJltsioicials
dcIaPassió,qlWltotjustS·CSl.ructurava,
pera~erelscuc::arictctvctitablc.

Dificilmcnl xri possibJe !robar dunnt
l'uistmcia del Centre unes eíreumslan·
cicsdemésintCltSlvibraciód'cntusiasmc
i consciencia de respoll5lbililal com en el
me:sdem.a~dc 1947. Ensreferim, natu·
nlment,alaprímerareprescotaeiódela
Passió (...). El meril de la Passiócorres-
pon a molts.ja que des del primermo
menlcsconsidcraunadercrmcialap0s6i
bilitaldccol.laborar-hi.Mesperdamunl
de IOts els nomssobressund dc Francesc
Toboso; ell fou l'iniciador,el méselica<;
propulsor.d¡~ctoriprimeractor.condi

cionssulicienlsperasituar-loenell1oc
d'honor. naturalmenl que el seu treball
hauriarcsultallluldcoodisposard'una
bolla col.labon.ció. Foren col.laboraOOrs
scus i de ¡ran valua; FrancC:$C Casadc·
mont, !¡nasi Mercader i Manuel Gau
sachs,pelquefaaladeoorKió,csccno
¡nfia, lluminotOcnia i maquioirl2; Frao.
ocsc Vcndrell, Joan Maninez., Pece SOle•....,;
Fcnan Sole. Miqud Campm¡¡ny, losep
Arapll, Maria Ribó i Mcroe Toboso,
d'cntte cls a<:tors de més cellcu; oom tam-
bé cal fcr mmció d'en Manud 8c1, pel
seu dinamisme apliCllI al condiciona
micot del pUblic i orpnització (...). La
Passió.prcsciDdíntdelseuvalocin1rinsce.
que noé:saque5tclIlloOOlcnld·analiuar.
ha propot'Oonat al CcIll1'C Parroquial
d'Hona vida exhuberant i pc:l'5Onalitat



propia. Aixosol;ustificariala meritOria
aportacióde lOISel que. directament o in·
di~mml,hanoontribuilarealittar,1.a.

Sl'I()oVmlbrel941.Jo5q7imO,pYru
End llibrequeixen Ulle$ I1ItlJcs me·

ves quc:diuen:
«MossenlosepTintóhaescritdprolq

d'aquesl.llibrei,oomésmoltnatural,s'ha
descuidat un nom: el seu. El nom del
Rvnd. Josep Tintó Angc:let mereix ésser
consignatm primer pla,junl al de Fran.
ccscToboso,carcmemsiru:c:ramenlque
de Úlharun debdos la nostra Passió no
s'haum.realittar, Mossen.JosepTintó,d
~myoraloonsiliarid'aql.lC:lltemps,

fouqui,amblasevaidmtificacióabsolu
ta,donaLafo~moralnecessAriaperati

rarendavantobradetantaenver¡adura,i
fOllqui,ambelsseusconsellsiae:tivitat
en toIsebord.m.,oooperieomd que mes
en I'WI usolil en la realitzaeió del mes
saborósdels tIOSlrt5 fn¡iu.. 12 novembre
1947.-

NOpol:úoltarunarekrenciaal'Antoni
Nerín, ma¡nifieregidord'esoena, inean
sable des del eomen.;arnenl. 1, 5Ína:ra
menl, cru també que cal ressaltar un
xie mésla intervenciód'en Ferran Solé,
presidentl1avorsoomavlli. EISC:lIlliura
mamenllotalfoulilmbCdecisiu.Adesta-

car lambe, ja posteriorment, el 110m d'm
JosepMa¡n.ns, únicaaorquc:intel'preti
ebpa.pendeJesúsiJudc:s.
~primc:l1Iimpressióque.pareixmd

lIibre d'or es la del rector Miquel Pujol,
que acaba dienl:

«ElbCqueesúoalsc::spectadonésim
mens. AaliÚn finsli ha fet el miraclede
canviardevida;alOtsdsrenovaphistica·
mentd ooneixemenl de la Passiódel n05
tream.antissimJesÚ5. Déu VOS¡lQBui tant
desacrificiitanldebCoom feu,benamal
jovenl del nostre Centre.. Vos bmeeix
ambsina:ripa.lemalafecte:VOSltereelOr.
Quaresmade 1941.M~~p.,.,~..

1 anem donant re d'altres !eStimonis,
C(lmen~ntJllCrunapersonalitalmoltesli

madadetotsdscatalans:
«Profundamenl qra"i"t a la Ilmól fami_

lia Ribes, vicies ala qua! i després de
presenciar u.... repm¡entació immiUora·
bledelaPassió,aeaboderebreunadeJcs
impn:aionsmesprol'UDdesilresba1.sado
res d'bome de leatre. Que Ofu lIS ho pI

¡ui, amies. Admirador v05lre. J~p M.·
FokiTorres...

«Hequedalfonamentimpressiona{per
la meravellosa representacióde la «Pas
sió»queeICentreParroc¡uiald'Honaofe
reíx. No sé que mésadmirar"i la seva

-Balklill. Allrillm _



Pe~SoléiS.1lll

(soci núm. 2)

I_P~nl.Oci6

ll-Elprime,PTesident
lll-Al ""m:r Feliu i Codina
IV_ElsenYD,Lam<l'
V-AUIDBiestrencs

VI-L'OrfcóMDntserrati(O
VIl_L'OrfcóMDn15enatí(1l)

VIIl-M....enCarlesil·Esbarj<>
IX-EIsPaSlD"'ts(l)
X-ElsPasID,ets(lI)

dicció juslesa en la representació deIs ..Veramente"namoratdelarep~nta
punts~lminantsdeldramadeJesUs,iso- ciódela..J>assIÓl>,de.lbonartquehlheu
bretot la phistic:a que tot forma un con- posal, tan bons aficlonalS, puc afirm.ar

~~~,~u~~~nei1:~~rs~~~cn::~:::~~~ 11::i~~;~r:J~~~X~~ ~~~~ :~~/~:t
~~C~;~~u Ol/er, Prev.. Consiliari de 'ra~l' Déu ho vol, conlinuaré en el proxim

«Ac:abo de veure representarla \<Pas- butlleli.
sió» pels bons amies del Centre Parro
quial d'Horta, i em plau afirmar, sense
que m'enlluemin les impressio1\5 momen
tAnies, que no m'ha sorpres, sinó que
m'haadmiralveurebellesaacompanyada
d'allrabellesa.Tanldebototselsquadres Nota: EI=pollSabled'aqueslespai_su-

:c:i~n~a~a~~~~~ :uf~~p~~~: ~~~~a:o~lq~;~i:::eo;ri~~~~~:'e1~
cionsdelOleslcsobres.ManuelGomiJi dri.nportMeLsljlOls~üenls.:

Senlú» (autor teatral).

Ito~~sv:~~;:~~u~ :::~n:~gn~~
no solament en el c:amp de la unció reli
giosa,sinólambéeneldelaplasticitatcs
cenic:aatesa fins el més petit detall. La

Imevaméssineeraenhorabona! I que el

I ~;p»~i~e~~i~ui! Tont<U Roig 1'1
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Tots els equips estan jugant la segona fase de la lliga
on cal destacar que l'equip d'Infantils esta llultant am".........,
els millors equips de Barcelona i ja esta classificat per
als Campionats d'Espanya.

L'Equip d'OAE ha quedat tercer a la lliga i ara esta a
les sem1finals de copa.

Els passats 28 i 29 de maro; el nostre jugador Hector
Montanyana va participar en un Top Infantil a Tortosa. Hl
va quedar el 7e de Catalunya. Per participar-hi va haver
de jugar una fase· previa a Barcelona, on va quedar primer
de setze jugadors.

Al nostre local hi ha partits els dlssabtes a les 17 i
19 hores, i els diumenges a les 09 i 11 hores.


