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X. SANTESMASSES
❘ CERVERA ❘ Cervera inaugurarà
avui el cicle d’escenificacions
de La Passió a Catalunya. L’ac-
te, consensuat amb les altres dos
principals obres, Olesa i Espar-
reguera, servirà per celebrar el
75 aniversari del text actual es-
crit el 1940 per Emili Rabell i
Josep M. Serrate, amb música
de Jesús M.Quintana. La jorna-
da estarà presidida pel director
general de Cultura Popular de
la Generalitat, Lluís Puig. Serà
la primera de les set escenifica-
cions que es duran a terme de
La Passió de Cervera, que es
prolongarà fins al pròxim 19
d’abril.

D’una banda, per primera ve-
gada en 75 anys totes les repre-
sentacions seran en llengua ca-
talana. Segons explica el presi-
dent del patronat, Xavier Caña-
bate, en els últims anys la pre-
sència de públic de fora de Ca-
talunya és cada vegada més tes-
timonial, mentre que els espec-
tadors catalans han anat en aug-
ment (en l’última edició, per
exemple, va créixer més d’un 15
per cent). I és que la projecció
de l’obra de Cervera ha portat
en les últimes dos dècades al
naixement d’escenificacions si-
milars aAragó iValència, que
han reduït el volum d’assistents.
Però així i tot, Cañabate es mos-
tra optimista per la progressiva
recuperació de públic que ha
vist l’obra en els últims anys, es-
pecialment per l’augment del
turisme familiar. Per aquesta raó,
en aquesta edició el nombre de
representacions han passat de
sis a set. Concretament, les es-
cenificacions tindran lloc els di-
es 1, 8, 15 i 22 de març, i 3, 12
i 19 d’abril. L’horari serà de 10
a 14 hores, excepte el 3 d’abril,
Divendres Sant, que serà de 16
a 20.

Cervera obre avui la temporada
de‘La Passió’a Catalunya
Acord amb les obres d’Olesa i Esparreguera per celebrar el 75 aniversari

TRADICIONSTEATRE

■ La principal novetat de la
present edició de La Passió és
el relleu en la direcció del pro-
jecte. D’aquesta manera, Jo-
an Ninot, que n’ha sigut el di-
rector en l’últim lustre, deixa
el muntatge en mans de l’ac-
tor de Manresa que es va ini-
ciar al teatre amb la compa-
nyia Els Joglars Jordi Purtí. El
nou director es proposa el seu
primer any millorar aspectes
interns com són la interpreta-
ció, els temps i també la me-
cànica de l’obra.

El projecte de La Passió de
Cervera està documentat a la
ciutat fa 538 anys, el 1477, i

és el més antic d’Europa. De
forma directa o indirecta,
aquesta proposta cultural de
caràcter popular implica to-
tes les famílies de Cervera.
Com a curiositat, en les set-
manes prèvies a l’inici de la
representació augmenten no-
tablement els veïns que es dei-

xen créixer la barba.Així ma-
teix, s’incrementa també l’ac-
tivitat al voltant del GranTe-
atre, que a més dels tradicio-
nals assajos acull una gran
quantitat de veïns que s’ocu-
pen de preparar i arreglar el
vestuari, els decorats i els ani-
mals i estris que es fan servir
en el muntatge.D’aquesta ma-
nera, l’obra compta amb un
total de 350 participants en-
tre actors (270), muntadors,
tramoistes i altres.

D’altra banda, des de fa uns
anys s’està treballant també a
preparar la versió medieval de
l’obra.

Jordi Purtí s’estrenaen ladirecciódel projecte

TOTA LA CIUTAT

Amb 350 participants,

l’obra implica de forma

directa o indirecta totes

les famílies de Cervera

Un grup d’actors ahir a l’entrada del Gran Teatre per ultimar assajos i preparatius.

X.S.

Tornen el vestit
robat a l’actriu
Lupita Nyong’o

OSCAR

❘LOSANGELES ❘Els lladres que van
robar el vestit que va lluir l’ac-
triu Lupita Nyong’o als Os-
cars van decidir tornar-lo ahir
després de fracassar en el seu
intent de lucrar-se amb la re-
venda de la peça.Una perso-
na que va dir ser un dels lla-
dres va telefonar al portal
TMZ per explicar que l’havi-
en posat en una bossa de
brossa que havien deixat en
un bany de l’hotel de l’actriu.

Troba la seua filla
disset anys després
que l’hi robessin

SUD-ÀFRICA

❘CIUTATDEL CAP ❘ Una sud-africa-
na ha trobat la seua filla 17
anys després que li fos roba-
da mentre dormia als seus
braços en un hospital de Ciu-
tat del Cap als tres dies d’ha-
ver donat a llum. El retroba-
ment es va produir després
que una germana biològica
de la jove comencés a estudi-
ar a la mateixa escola i els
companys notessin la gran
semblança.

Troben unamòmia
del segle IX en una
estàtua de Buda

HONGRIA

❘ BUDAPEST ❘ Una prova amb ra-
jos X ha permès descobrir, en
una estàtua de Buda que s’ex-
hibeix al Museu d’Història
Natural de Budapest, a Hon-
gria, el cos momificat d’un
monjo xinès que va viure fa
més de 1.000 anys.Va ser ad-
quirida per un col·leccionis-
ta el 1996 i 16 anys més tard
va haver de passar per un pro-
cés de restauració.

Maria Rosa
Novell i Clausells

Creu de Sant Jordi

El president i el Govern

de la Generalitat de Catalunya

expressen el seu dol

La senyora

TeresaTraveset i Jordana
Vídua de Gabriel Fillat i Mir.

Fundadora de l’Hotel Terradets.

Ha mort a Cellers, a l’edat de 87 anys, el dia 28 de febrer del 2015.

La família us comunica que la vetlla tindrà lloc al tanatori de Tremp avui
diumenge de 10.00 h a 13.00 h i la cerimònia de comiat, a les 17.00 h a
l’església de Cellers.

Cellers, 1 de març del 2015.DM: Tanatori de Tremp.


