
DIJOUS, 1 ABRIL 2010 T A R R A G O N A LAVANGUARDIA 3

LAURA CASADEVALL

Ulldecona

U
nes 180 persones
participen direc-
tament enLaPas-
sió d'Ulldecona
però, d'unamane-

ra o una altra, la majoria dels
veïns d'aquesta petita població
del Montsià, de poc més de
6.500 habitants, s'impliquen en
un espectacle teatral considerat
de referència en les comarques
de les Terres de l'Ebre i del
Maestrat. Segons el president
del Patronat de La Passió,
Jeroni Castell, “són poques les
famílies del poble que no han
passat per l'entitat” al llarg dels
seus 55 anys d'història. En al-
guns casos, avis, pares i fills es
barregen entre el centenar d'ac-
tors aficionats que representen
una de les grans obres del teatre
popular català, l'argument del
qual se centra en els últims mo-
ments de la vida de Jesucrist, es-
pecialment en la seva passió,
mort i resurrecció.

Entre les principals novetats
d'aquest any, destaca el debut
com a director d'Aleix Vallver-
dú, un jove vallenc de 30 anys
que substituïx Lluís Graells. El
seu repte: transcendir la signifi-
cació religiosa per a potenciar
els aspectes artístics i teatrals
d'una de les “quatre passions
històriques de Catalunya”, jun-
tament amb les d'Esparreguera
i Olesa de Montserrat (Baix
Llobregat) i Cervera (la
Segarra). “No sóc creient i vull
traslladar a l'espectador les
emocions d'una obra que va

més enllà del simbolisme cris-
tià”, explica Vallverdú.
Una de les singularitats de La

Passió d'Ulldecona és que es
presenta en català i en castellà.
Jaume Vidal i Alcover signa la
versió catalana, escrita a la fi
dels anys vuitanta i que incorpo-
ra un antic text sobre el davalla-
ment localitzat en l'arxiu parro-
quial de la localitat.
La versió castellana va ser re-

dactada per Josep Maria Ju-
nyent i Quintana a mitjans del
segle XX i té un llenguatge
“més elaborat”, segons Vallver-
dú. Aquesta versió inclou la pe-
çamusicalMisere, del desapare-
gut musicòleg local Miquel
Querol.c

fer-ho ha estat la reusenca
Mercè Bessó. El seu pas El Cristo
del Buen Amor de la jove Cofra-
día que porta el mateix nom va
ser, l'any 1995, el darrer a incor-
porar-se a la processó del Sant
Enterrament.
L'exposició oberta dels passos

és només una de lesmoltes activi-
tats que ofereix la Setmana Santa
aTarragona.Unaaltrade les expo-
sicions obertes fins al proper di-
lluns és la de ciris pasquals al
claustre de la catedral. L'agenda
és densa i nombroses personali-
tats han participat durant els dar-
rers dies a la presentació d'opus-
cles de les entitats, cròniques vis-
cudes i sentidesde laSetmanaSan-
taanterior que, any rera any, confi-
guren la història escrita d'aques-
tes festes. L'activitat religiosa, pe-
rò, s'intensifica a partir del Diu-
menge de Rams, dia en què Jordi
López, president de la Comissió

Executivadel Patronat de laMun-
tanya de Montserrat, va pronun-
ciar el pregó de la Setmana Santa.
Si hi ha un dia però de 24 ho-

res de devoció, aquest és Diven-
dres Sant. A quarts d'una de la
matinada arrenca el Viacrucis de
la Germandat de l'Ecce Homo i a
les sis del matí, la catedral s'om-
ple per escoltar el Sermó de la
Passió, també conegut com “de la
bufetada”. Durant el matí, els
més devots poden escollir entre
tres viacrucis , lamissa de la cate-
dral y la conferència-sermó Les
set paraules. Després de dinar els
Armats inicien la recollida dels
misteris i, un cop tots a la plaça
del Rei, arrenca la Processó del
Sant Enterrament. Els carrers de
la Part Alta i la Rambla Nova es
converteixen llavors en escenari
d'un acte que atreu tant a cre-
ients com els qui no ho son tant.
El clima que es crea en els car-
rers mil·lenaris de Tarragona,
que ressonen al ritme de la músi-
ca solemne és únic. Amb la pro-
cessó de la Soledat el dissabte i
l'Ofici de Pasqua de diumenge es
tanca la Setmana Santa.c
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DIVENDRES SANT

El dia més intens de
la Setmana Santa
inclou actes religiosos
des de la matinada

Ulldecona: ‘LaPassió’
de totunpoble

Bona part del poble s'entrega en la representació de La Passiò

ACTIVITATS

L'exposició de passos
durant aquesta
setmana ha tingut un
gran èxit de públic

Paquets amb ‘tot inclòs’
]Els organitzadors calcu-
len que més de 2.000 es-
pectadors veuran en-
guany alguna de les vuit
representacions de La
Passió –tres en català i
cinc en castellà– que es
fan al Teatre Municipal
d'Ulldecona des del 7 de
març i fins l’1 de maig.
Per incentivar l'assis-

tència del públic, oferei-
xen paquets turístics que
inclouen una visita per
diferents llocs d'interès

del municipi, dinar i assis-
tència a l'obra. Declarada
Festa d'Interès Turístic
Nacional, la Passió partici-
pa en la Setmana Santa
d'Ulldecona representant
algunes de les 24 escenes
de l’obra en el Via Crucis
del Calvari. A més, aquest
any es farà un funció ex-
traordinària al Palau de
Congressos de Peníscola
(Baix Maestrat), coinci-
dint amb el Divendres
Sant.

ARXIU

La majoria de famílies de la petita població del Montsià està
vinculada amb la representació del últims dies de Jesucrist


