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El març
comença com
una cordera i
acaba com una
fera

MARIA J. RAMOS  /  CERVERA

● Els actors i les actrius que en alguna
ocasió han escenificat la Passió de Cervera
es trobaran aquest mateix diumenge en
un dels actes que serviran de celebració
dels 75 anys de representacions. El presi-
dent del Patronat, Xavier Cañabate, ha
avançat que s’està treballant per tal que la
trajectòria de la Passió de Cervera pugui
ser reconeguda, el 2016, amb la Creu de
Sant Jordi. De manera més immediata,
s’han posat a la venda ampolles de cava
amb etiqueta commemorativa i s’està or-
ganitzant la primera Fira de la Passió. “Se
celebrarà el dia 3 d’abril, coincidint amb
Divendres Sant, i hi participaran una vin-
tena de paradistes amb oferta de produc-
tes tradicionals i artesanals, just a la vora
del teatre. Amb aquesta iniciativa volem
donar més vistositat a la Passió i implicar-
hi el comerç i la ciutat”, explica Cañabate.
Coincidint amb aquest 75è aniversari de
representacions, l’espectacle presenta no-
vetats importants, per una banda la nova
direcció de Jordi Purtí, i d’altra banda, la
decisió d’oferir totes les funcions en cata-
là. “Tot i que la temporada passada el pú-
blic va créixer més d’un 15%, es va reduir
el nombre d’espectadors en les sessions en

La Passió de Cervera estrena temporada
aquest primer de març amb nova direcció
de Jordi Purtí i molts actes per celebrar els
75 anys de representacions

Tres-centes persones  intervenen en cada representació de
l’espectacle. PATRONAT DE LA PASSIÓ

Cervera
aixeca el teló
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jecte d’aquesta mena, de cop no es pot gi-
rar-ho tot de cap per avall, no es pot fer
una trinxada i esborrar elements que ja
són tradicionals”, i posa com a exemple
que “hi ha actors que han començat de
petits, com ara l’intèrpret de Judes, o si-
tuacions com la d’Herodes, que el seu avi
ja feia aquest paper i ara ell utilitza el seu
vestuari. Això és meravellós”. La idea de
Purtí és anar introduint canvis però
“mantenint l’essència, essent molt curosos
i delicats per agafar la joia i restaurar-la
amb seriositat i sense canviar el que té que
és únic”. En aquesta primera intervenció
de Purtí hi figuren canvis en escenes per
dinamitzar la mecànica i guanyar temps i
ritme, “a partir d’aquí, l’any vinent po-
drem seguir aprofundint en el text o la po-
sada en escena”.

TRADICIÓ REMOTA
L’inici històric de la representació de la
Passió a Cervera es remunta al segle XV i
segons estudis de la Sorbona, és la primera
a Europa. El text més antic conservat data
de 1534 i té una escena, El somni de Clàu-
dia, que encara es representa avui en dia i
que s’ha incorporat en altres versions de la
Passió. El text actual, traduït al català i
adaptat, és d’Emili Rabell i Josep M. Sar-
rate i es va estrenar el 1940. Amb vista a
l’any vinent es treballa per incorporar-hi
algun petit tall d’aquell primer Misteri de
la Passió del fill de Déu.

castellà i hem decidit prioritzar l’especta-
cle en català”, aclareix Cañabate.

MÉS RITME
El fet de no programar la versió castellana
ha permès doblar els personatges i, per
tant, el treball relacionat amb la interpre-
tació ha estat important. És una de les tas-
ques que ha assumit el nou director, Jordi
Purtí, que ha encarat l’encàrrec “amb
molt de respecte per un muntatge que ja
és una tradició”. En aquest sentit, Purtí
s’hi ha abocat amb voluntat de fer un tre-
ball de “restauració i delicadesa amb el pas
del temps”, perquè pensa que “en un pro-

Dies. 1, 8, 15 i 22 de març i 3, 12 i 19 d’abril

Horari. De 10 a 14 h, excepte dia 3 d’abril, de 16
a 20 h

Lloc. Gran Teatre de la Passió

Preu. Entrada general, 22 €, infantil, 10 €. Carnet
Club Super3, gratuïta

Reserva entrades. Telèfon 608 78 10 12 i per a
grups de més de 20 persones, tel. 609 43 92 24

Activitats. Paquets turístics amb dinar i visita
guiada, 13 € adult i 10 € infantil

Més informació. www.lapassiodecervera.com/

www.turismecervera.cat

DADES D ’ INTERÈS

Què fem a Cervera?

Per arribar-hi: Des de Barcelona i Lleida s’hi accedeix per l’autovia
A-2; des de Girona, per la carretera C-25, l’eix transversal; i des de
Tarragona per la carretera N-240 fins a Montblanc, i des de Mont-
blanc per la carretera C-14 fins a Tàrrega, on s’enllaça amb l’auto-
via A-2. La ciutat té estació de Renfe.

Un tomb per la història
● Els espectadors de la Passió poden completar l’es-
tada a Cervera amb el dinar i la visita guiada que
s’ofereixen en els paquets turístics. Es tracta d’un re-
corregut per la història de la ciutat que s’inicia al mira-
dor de la Pèrgola, on s’expliquen els orígens de Cerve-
ra i la seva muralla, i transcorre pel carrer Major, carre-
ró de les Bruixes (a la imatge), plaça Major, Paeria ex-
terior i església de Santa Maria, interior i exterior. La
visita té una durada d’hora i mitja i descobreix una ciu-
tat de gran patrimoni cultural i monumental.

Més sobre la Passió
● En motiu del 75è aniver-
sari de l’espectacle, el dia
3 d’abril s’oferirà una visita
que inclou l’explicació so-
bre l’origen i la història de
la Passió de Cervera, un re-
corregut per la Fira de la
Passió, amb referències al
mercat setmanal del diven-
dres, i la visita a l’exposició
Marc Màrquez del Museu
Comarcal.
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Nova direcció,
més dinamisme

Ignasi
Campmany
dirigeix ‘La
Passió
d’Olesa’, que
aquesta
temporada
aixecarà el
teló el 8 de
març

● La Passió forma part de les vides de gai-
rebé tots els veïns d’Olesa. És el cas d’Igna-
si Campany, que va trepitjar l’escenari del
nou teatre el 1987, quan tenia tres anys.
Ara forma part de la llarga llista de profes-
sionals del teatre català amb arrels a les
funcions de Pastorets o Passions. I en-
guany encapçala l’equip de direcció, for-
mat també per Oriol Garrido i Llorenç Se-
gura, de l’espectacle que tant s’estima.
Tots tres han assolit el repte de dinamitzar
el primer acte de l’espectacle lligant totes
les escenes, i evitat que hi hagi cap fos com
ja succeeix a la resta d’espectacle. “Podem
passar d’un gran temple a un carrer de Je-
rusalem sense fos gràcies a les grans in-
fraestructures de què disposa el teatre”,
explica Campmany. Aquesta actualització
de l’acte primer ha fet que dues escenes
mítiques de l’espectacle olesà s’hagin aca-
bat fonent. Per un costat, el quadre de les
coques, on debuten els actors més joves, i
d’altra banda, l’entrada a Jerusalem, on

MARIA J RAMOS / OLESA DE  MONTSERRAT

centenars d’olesans branden branques
d’olivera per rebre el personatge de Jesús.
Cal recordar que Olesa té el rècord d’aple-
gar fins a 729 persones de manera simul-
tània dalt de l’escenari. Un altre aspecte

que s’ha treballat ha estat reforçar els pa-
pers femenins. “Volem potenciar l’arriba-
da de la Mare de Déu al peu de la Creu,
que sigui una escena més poètica”, avança
Campmany. En aquesta temporada tres

El llenguatge que
s’utilitza, els
recursos que
ofereix la
infraestructura
del teatre i la
qualitat artística
converteixen la
Passió d’Olesa en
un gran
espectacle teatral
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Més realisme a
Esparreguera
La Passió inicia un nou projecte, vital
i entusiasta

● Amb una gran complexitat dramàtica i
tècnica, la Passió d’Esparreguera torna a
aixecar el teló per transmetre a l’especta-
dor actual l’essència d’uns personatges
amb dos mil anys d’història. Però ho fa
amb nous reptes. La majoria d’actors i ac-
trius assumeixen nous rols per tal d’accen-
tuar el realisme. Enguany s’ha realçat la fi-
gura de Maria, la mare. A Maria Magdale-
na se li afegeixen tres escenes noves i ja
apareix al principi de l’espectacle. Els per-
sonatges de Judes, Pere i Joan prenen més
rellevància i força, repartint-se el protago-
nisme amb Jesús. Jaume Rovira, especia-
litzat en dramatúrgia i direcció d’actors a
Eòlia Escola Superior d’Art Dramàtic, es-
tarà al capdavant de la direcció escènica.

Des la seva mateixa companyia, ha dirigit
més de 20 espectacles.

La grandiositat del teatre (1.700 locali-
tats), la gran quantitat d’actors en escena,
els vertiginosos canvis escenogràfics, la

perfecta unió del text, i la música original
interpretada en directe per una orquestra i
una coral, converteixen la Passió d’Espar-
reguera en una producció teatral de carac-
terístiques úniques.

La Passió es representa en 34 escenes: 12 al matí i les altres 22 a la tarda.

DADES  D ’ INTERÈS

Representacions. Març: 8,
15, 22 i 29. Abril: 3, 12, 19 i 25*
(*de 17 a 22 h). Maig: 1 i 3

Horari. Primera part, Vida pú-
blica de Jesús: de 10.30 a 13 h.
Segona part, Passió, mort i re-
surrecció: de 15.30 a 18 h

Lloc. Teatre de la Passió.

Preu. 22 euros i preus espe-
cials per a majors de 65 anys i
menors de 18 anys. Gratuït per
als infants fins a 10 anys.

Més informació. www.la-
passio.net



actrius interpretaran cada paper femení
principal, per donar oportunitat a més
noies de tenir més presència a l’escenari.
També, a l’escena del desig de Judes, di-
verses actrius olesanes assumiran text que

fins ara interpretaven homes. També
s’anuncien canvis en tres personatges im-
portants: Oriol Campmany serà Jesús, Ra-
ül Díaz assumirà la part de sant Pere i Ro-
ger Forn serà sant Joan. Amb tot, caldrà

esperar que les dates avancin per veure els
tres actors en acció. Forn i Díaz podrien
debutar amb els nous papers cap a la ter-
cera setmana de representacions i Oriol
Campmany, a final de temporada.

Multitudinària. Les
espectaculars
instal·lacions de la
Passió d’Olesa
permeten posar a
l’escenari centenars
de persones.
PATRONAT DE LA PASSIÓ

DADES  D ’ INTERÈS

Dies Març: 8, 15 i 22 matí i
28, tarda. Abril, 3, 12 i 26 matí i
18, tarda. Maig, 1 matí.

Horaris Matí de 10.15 a 14h i
tarda de 17.30 a 21.15h.

Entrades General, 20 €; + 65
anys i carnet jove, 15 €; de 7 a
13 anys, 5 €, i 7 anys, gratuït.

Venda entrades www.ticke-
tea.com

Reserves grups Víctor Gon-
zález. Tel. 602 49 02 42

victor.lapassiole-
sa@gmail.com

Paquets Entrada més dinar o
sopar a partir de 28 €

Més informació www.lapas-
sio.cat Telèfon 93 778 10 09
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60 anys de passió
a Ulldecona
Arriba la unificació escènica i
estructural en castellà i català

● La unificació escènica, estructural, dra-
màtica, evangèlica i literària de la Passió
d’Ulldecona en castellà i català arriba amb
aquests 60 anys de representacions, que
s’enceten el 15 de març. El text de les dues
obres, la versió en català estrenada l’any
passat i la revisió en castellà del text de Jo-
sep M. Junyent Quintana que s’estrena
aquest any l’ha fet el dramaturg Ignasi Ro-
da Fàbregas. D’altra banda també cal des-
tacar que per la seva singularitat i impor-
tància, el patronat de la Passió ha volgut
que el fragment del segle XVI Davalla-
ment de la Creu tingui una importància
destacada dins el muntatge actual, presen-
tar-lo com un valor patrimonial i respec-
tant la llengua en què fou escrit i represen-

tat, el català. Presentar-lo com a obertura
de la Passió és també una declaració de
principis a favor de la memòria històrica
d’Ulldecona i la seva cultura. Núria Itarte
ha estat l’autora del cartell 2015, en el qual

apareix el rostre de Jesús format per les ca-
res dels dos actors que el representen en
castellà i en català. Així es reflecteix la uni-
ficació de l’obra: dos idiomes i un sol text,
iniciada ja l’any passat.

Les representacions s’allarguen fins a l’1 de maig. / ESCOLA DE TEATRE PASSIÓ D’ULLDECONA

DADES  D ’ INTERÈS

Representacions. 15, 22 i 29
de març (obra en català) i 3, 12,
19 i 26 d’abril i 1 de maig (en
castellà).

Horari. 16.30 h.

Lloc. Teatre Municipal.

Edició. 61a. 

Preu. 16 euros i preus espe-
cials de 10 euros (grups, joves i
jubilats).

Més informació. 

www.passioulldecona.org


