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Un moment de les representacions de la Passió de Llinars, que tornarà als escenaris després de dos anys

La implicació popular contribueix a reprendre les representacions

Llinars recupera la Passió 
després de dos anys

Llinars del Vallès

Joan B. Mauri

Veniu a Mi. La Passió de Lli-
nars tornarà als escenaris 
els dies 28 i 29 de març i 4 
i 5 d’abril després de dos 
anys sense representar-se. 
Les representacions es faran 
al teatre cinema a partir de 
les 5 de la tarda, amb una 
durada de gairebé tres hores. 
Reyes Barragan és l’autora 
i directora de la Passió que 
representa el grup de teatre 
de Llinars Till-Tall amb la 
col·laboració d’altres actors. 
Gràcies a un llenguatge fresc 
i actual la Passió de Llinars 
aconsegueix apropar l’espec-
tador al missatge original 

de Jesús. La nuesa de l’esce-
nari, la força del text, l’estil 
narratiu cinematogràfic i la 
interpretació dels actors fan 
que el públic connecti des de 
les primeres escenes amb els 
actors i amb el missatge. Una 
altra de les característiques 
que fan única la Passió de 
Llinars és que es presenta la 
història des del punt de vista 
femení. 

El principal motiu que va 
portar a la supressió, “tempo-
ral” segons Reyes Barragán, 
va ser la falta de gent per 
poder completar tots els per-
sonatges i equip tècnic. Per 
al 2009 es volia recuperar les 
representacions i per això des 
de Till-Tall es va llançar una 

crida, “Operació Passió”, per 
trobar gent disposada a  par-
ticipar en la Passió. La crida 
va tenir bona resposta,, fins a 
arribar a més d’una seixante-
na de persones entre actors, 
tècnics i altres col·laboradors. 
Veniu a Mi. La Passió de Lli-
nars es va estrenar l’any 2000 
i es va representar ininter-
rompudament fins al 2006, i 
es va consolidar en el calen-
dari de les representacions 
de Setmana Santa i va acollir 
molt públic en cada sessió.

La Unió de Botiguers de 
Llinars ha fet una crida al 
comerç local per col·laborar 
activament en les quatre 
jornades que es representa 
la Passió i proposa decorar 

els aparadors de les botigues 
amb elements que la facin 
recordar. Till-Tall ha distri-
buït gomets per enganxar als 
embolcalls. La pastisseria J. 
Pou vendrà productes arte-
sans fets per aquesta ocasió i 
Herbolari Gaudir de la Natu-
ra ha creat el Te de la Passió 
per vendre aquests dies.  

El concurs 
Vilama&rock 
arriba al cinquè 
concert

Sant Antoni de Vilamajor

J.B.M.

Els concursos de selecció del 
qual han de sortir els grups 
que participaran en el primer 
festival Vilama&rock ja ha 
superat ja l’equador. Aquest 
dissabte es farà el cinquè 
concert, amb els grups El 
Pequeño Observatorio, 
Moral de Esclavo i Eufuria.

El festival va començar al 
mes de novembre i acabarà al 
mes de maig. De cada un dels 
vuit concertes se selecciona 
un grup i els escollits, tots 
amateurs, actuaran en el pri-
mer Festival Vilama&rock, 
que es farà al juny i en el 
qual es preveu l’actuació 
d’un parell de grups més 
coneguts. La resposta dels 
grups aficionats de la comar-
ca ha estat molt alta i s’ha 
cobert amb escreix el cartell 
dels vuit concerts de selec-
ció. Alguns grups han quedat 
a la reserva per si finalment 
en fallés algun. El que no ha 
tingut la mateixa resposta és 
el públic. Sempre és difícil 
aplegar força gent en con-
certs de grups aficionats i 
moltes vegades pràcticament 
desconeguts. Això no treu 
que molts d’aquests grups 
tinguin un nivell més que 
acceptable. Tots els concerts 
es retransmeten en directe 
per Ràdio Vilamajor, en una 
programació que inclou tam-
bé entrevistes amb els grups 
que actuen.

Sabateria merceria

carrer nou, 1
Sant antoni de vilamajor

08459 barcelona
tel. Fax 93 845 09 49

Col·leccions de minerals particulars a càrrec d’en Joanet Calls, 
Valentí López, Jaume Cardona i com a convidat, l’Il·lm.        

Sr. Joan Mayneris, alcalde de Santa Maria de Palautordera.

Tots els caps de setmana del mes d’abril
Dissabtes de 10.00 a 13.00h i de

17.00 a 20.00h
Diumenges de 10.00 a 13.00h

Setmana Santa de 10.00 a 13.00h (festius)
Lloc: Can Figueras (Casa petita)

Coordinació: Jaume Salichs i Jordi Berenguer.

Agraïments a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

Organitza: Ajuntament de Gualba

Plaça de la Vila, 7

Tel. 93 845 09 84

08459 SANT ANTONI
DE VILAMAJOR

Divendres, 27 de març de 2009
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