
Malgrat que només té 30 anys, Ignasi
Campmany arriba aquest 2015 a la di-
recció de la Passió d’Olesa amb una àm-
plia coneixença de la representació i di-
recció d’aquesta obra, en la qual va de-
butar quan tot just tenia 3 anys. Amb una
dilatada formació i experiència profes-
sional com a actor, Campmany ja fa anys
que formava part de l’equip directiu sota
les ordres de Raül Díaz. Però és enguany
quan es posa al capdavant del projecte,
sense deixar de banda el personatge de
Judes, el qual seguirà interpretant per
setè any consecutiu.

Des del seu nomenament com a di-
rector el mes de setembre passat, Camp-
many ha viscut uns mesos molt intensos
en què assegura que ha sentit «molt el su-
port de la gent del poble» i l’ha esperonat
el fet de veure com molta gent nova s’u-
nia a la Passió. La preparació per a aques-
ta temporada s’ha vist condicionada so-
bretot per la representació del musical
Fang i setge, que va fet que el teatre esti-

gués ocupat fins a principi del mes de ge-
ner. «Mentrestant, l’equip de direcció
anàvem treballant per poder anar per fei-
na i ser més eficaços», explica Campma-
ny. «Ja el mes de gener, fèiem assajos en-
tre 3 i 4 dies per setmana, l’Oriol [Garri-
do] i jo ens encarregàvem de la part ar-
tística» i «en [Llorenç] Segura, de la tèc-
nica».

A banda dels canvis en alguns perso-
natges i en les transicions per evitar talls
entre escenes del primer acte, Camp-
many també destacava els canvis en la
il·luminació i decorats. Per exemple, l’en-
trada a Jerusalem. «Són canvis que s’han
d’assimilar, s’han d’acabar de polir i de
consolidar, perquè són novetats bastant
importants», comenta el nou responsable
de l’equip de direcció.

Campmany està «molt content» amb
l’adaptació als nous personatges que es-
tan fent els actors que han canviat de pa-
per. Ell mateix s’ha encarregat especial-
ment de guiar sant Pere, un Raül Díaz que
fins a l’any passat ocupava el lloc de di-
rector, i el nou Jesús, interpretat en aquest
cas per Oriol Campmany, que encara no
s’estrenarà demà.

La responsabilitat de Campmany en la
direcció dels personatges s’explica en
part per la seva formació i la seva expe-
riència professional com a actor, ja que és
llicenciat en interpretació a l’Institut Na-
cional del Teatre i ha participat en diver-
ses obres, així com en televisió i cinema.
Des de ben petit ja apareixia a la Passió i
no dubta gens a assegurar que si es dedica
al món de la interpretació és gràcies a
aquestes primeres experiències. Ara, es-
pera poder retornar tots els coneixe-
ments que ha adquirit al llarg de la seva
carrera: «a l’Institut del Teatre em van do-
nar moltes eines que ara vull utilitzar aquí,
sobretot en la part interpretativa».

Al mateix temps, Campmany seguirà
interpretant el paper de Judes, com ha fet
durant els darrers sis anys. De moment,
en la representació de la setmana passa-
da encara no va haver de sortir a l’escenari,
però si no hi ha cap contratemps, demà
farà la seva estrena de la temporada. En
qualsevol cas, el fet d’alternar el rol de Ju-
des i el de director no creu que li suposi
cap problema. «A la Passió hi ha molts di-
rectors. És una entitat que tothom se la
sent seva. Si hi ha un problema tothom el
pateix», assegura l’actor i director.

Més enllà dels aspectes pròpiament tèc-
nics i interpretatius, Campmany és co-
neixedor de l’important component so-
cial que envolta la Passió en poblacions
com Olesa i Esparreguera, ja que assegura
que aquesta obra «va més enllà d’una sim-
ple representació. És un producte escènic
amb el qual es pot gaudir molt, un senti-
ment» impossible de portar a terme amb
un equip professional. Per al director, la
fórmula de la Passió «és una manera de
fer que ja no es porta, perquè seria com-
pletament inviable econòmicament amb
actors pagats».

JOSE SÁNCHEZ | OLESA 

«la passió és un
sentiment del qual 
es pot gaudir molt» 

Ignasi Campmany
DIRECTOR DE LA PASSIÓ D’OLESA
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la nova temporada de les passions d’Olesa i
Esparreguera, que es va encetar diumenge
passat ve marcada per un clar aire de renova-
ció en les dues representacions. motivats pels
nous equips de direcció que han pres les regnes
en els dos espectacles, els canvis busquen crear
obres més àgils i modernes que siguin més pro-
peres a les tendències del teatre actual. 
També hi ha novetats entre els personatges prin-
cipals, pel que fa tant als actors que els inter-
preten com a la rellevància que tenen alguns
d’ells en la mateixa obra. En aquest sentit, Ole-
sa i Esparreguera comparteixen la tendència de
donar més protagonisme a personatges feme-
nins o d’ampliar la seva presència.

curiosament, les dues passions van iniciar la
nova temporada el 8 de març, dia internacio-
nal de la dona Treballadora. la primera re-
presentació va complir les expectatives en un
dia reservat sobretot per als espectadors del po-
ble. a Olesa es va aconseguir arribar als 1.200
assistents, mentre que el director de la passió
d’Esparreguera, Jaume rovira, destacava que els
canvis en l’estètica de l’obra «han funcionat molt
bé» entre el nombrós públic.

a Olesa, ignasi campmany es posa per pri-
mer cop al capdavant de l’equip de direcció,
acompanyat per Oriol garrido en l’aspecte ar-
tístic, llorenç segura en el tècnic i Esther vela
com a enllaç amb els participants. des del seu
nomenament el mes de setembre, campmany

ha estat treballant per introduir uns canvis
que se centren sobretot en la representació del
primer acte, amb l’objectiu de donar-li més agi-
litat. El resultat és que s’ha aconseguit enllaçar
totes les escenes sense que hi hagi cap fosc a la
representació. campmany justifica aquest can-
vi per la singularitat de la primera part de l’o-
bra: «a partir del segon acte, la història té un fil
argumental clar, però en el primer trobem la
vida de Jesús separada en escenes que poden ser
independents. aquests canvis ens permeten te-
nir sempre l’espectador enganxat a l’obra».

l’altra gran novetat de la temporada és l’am-
pliació de personatges principals femenins,
que han triplicat la seva presència respecte a
anys anteriors. És el cas de l’escena del «desig
de Judes», on algunes actrius agafaran els pa-
pers que fins ara feien els homes. així, camp-
many vol «aprofitar el gran planter de dones que
té la passió». pel que fa als actors principals, a
part de raül díaz, les novetats són les d’Oriol
campmany com a Jesús i la de roger font
com a sant Joan.

Espectacles més àgils
per la seva banda, la passió d’Esparreguera viu
un any de veritable canvi sota la direcció de Jau-
me rovira. En primer lloc, s’ha dotat l’especta-
cle de més agilitat reduint les mutacions i es-
curçant el temps de l’obra. També hi ha hagut
canvis en el vestuari dels personatges més des-
tacats i s’ha canviat bona part dels actors. fins
a 15 dels principals i gairebé 50 dels secunda-
ris s’estrenen en el seu paper, entre els quals des-
taquen, a més de sergi aleu, Àlex guixà com a
Judes i Eduard Juliacs com a pilat.

però pel que fa als personatges no només han
canviat els actors, sinó que també hi ha varia-
cions en el pes d’algunes figures dins de la re-

Els papErs fEmEnins
guanyEn prEsència
En un any dE canvis

Ignasi Campmany
Director de la Passió d’Olesa

«Alguns papers que feien
homes ara els interpreten
actrius, aprofitant el gran
planter de dones que tenim a la
Passió»
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Jesús portant la creu a la Passió d’Esparreguera



Amb una àmplia experiència com a di-
rector teatral, Jaume Rovira assumeix per
primer cop el repte de posar-se al capda-
vant d’una obra com la Passió d’Esparre-
guera amb l’objectiu de sotmetre-la a una
àmplia renovació en el dramatisme i l’a-
gilitat de l’obra que comença el 2015 però
que continuarà els propers anys.

Natural d’Esparreguera, Rovira coneix
a la perfecció el món del teatre català, ja
que a més de ser director d’actors a l’Eò-
lia Escola Superior d’Art Dramàtic, fa 20
anys que treballa amb la seva pròpia pro-
ductora, Git Produccions. A través seu, ha
dirigit més de 20 espectacles i ha vist pas-
sar per les seves mans actors i actrius com
Jordi Bosch, Emma Vilarasau, Anna Liza-
ran, Lola Lizaran, Ramon Oller, Margari-
da Minguillon, Meritxell Sabaté i Àlex
Guixà, entre d’altres.

El director reconeix que aquest nou pro-
jecte suposa un gran esforç per a ell, ja que
creu que «dirigir la Passió és com moure
un transatlàntic al port de Barcelona: és
lent, al final arriba a port, però l’energia que
has d’utilitzar és molt gran». Rovira, que va
agafar la direcció de l’espectacle el mes de
novembre passat, destaca la dificultat de
treballar amb tants actors diferents a la ve-
gada i també el fet de dedicar gairebé tot
el seu temps a aquesta obra: «la prepara-
ció ha estat exageradament intensa». Des
del mes de gener hem assajat set dies a la
setmana.

Però els esforços tenen la seva re-
compensa, com quan «obres el teló i
veus 400 persones a sobre d’un esce-
nari. Això és la màgia de la Passió, el
resultat de l’herència que tenim la
gent d’Esparreguera». En aquest
sentit, també destacava la necessi-
tat de mantenir una tradició de més
de 400 anys, que «és una cosa in-
sòlita i que no es pot trencar, so-
bretot en el temps que som. És un
gran miracle el que aconseguim a
Olesa i a Esparreguera».

Tornant a «la temporada del canvi»
que planteja Rovira després de molts
anys sense que hi hagués grans variacions
a la Passió, l’objectiu principal per a la nova
direcció és portar l’obra cap a les noves ten-
dències del teatre més modern i els nous
espectadors. «La manera de presentar els
espectacles ha canviat moltíssim els últims
anys i la Passió s’ha d’adequar als nous
temps i als nous públics», remarca un Ro-
vira que també vol realçar la universalitat
d’una història que, al seu parer, va més en-
llà de l’aspecte purament religiós.

Com Rovira assegura, «aquest és un pro-
jecte que comencem a definir i fins al 3 de
maig (dia de l’última representació) tenim
temps per anar canviant coses». En qual-
sevol cas, un dels eixos vertebradors de la
nova Passió serà donar més dramatisme
a l’obra amb l’objectiu que «aquest xoc d’e-
mocions arribi a l’espectador». Aquest
dramatisme es canalitzarà a través d’alguns

personatges com la Mare de Déu, Maria
Magdalena, sant Pere o Judes, que pren-
dran més protagonisme en la història.

Des del principi, el nou director creia
que l’obra necessitava «canvis» i tenia
clar que «volia posar coses molt meves»,
com per exemple més dramatisme i la pre-
sència més forta de personatges femenins,
ja que «m’agrada molt treballar amb do-
nes». Així, per exemple, Maria Magdalena
té dues escenes noves que serveixen per
definir millor el passat, el present i el fu-
tur del personatge. A més, Rovira s’ha
envoltat d’actors amb qui ja ha compartit
projectes anteriors per aconseguir una
adaptació molt més ràpida.

Amb una gran exigència en la seva fei-
na, que transmet també als seus actors, i
una constant capacitat de fer canvis en ple
procés de preparació de l’obra, a Rovira
també li agrada destacar la singularitat de
l’obra de teatre. «Cadascuna és una cosa
única i irrepetible. Amb la mateixa llum i
el mateix guió, cada representació serà di-
ferent. És allà on trobes la veritat de l’ac-
tor», assegura.

JOSE SÁNCHEZ | ESPARREGUERA 

«Dirigir la passió és
com moure, al port,
un transatlàntic»

Jaume Rovira
DIRECTOR DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA
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presentació. En aquest sentit, de nou les dones
tornen a ser protagonistes, ja que un dels ob-
jectius principals del nou director, Jaume Rovira,
ha estat dotar de més pes dramàtic la Mare de
Déu i a Maria Magdalena, ja que aquests per-
sonatges «poden oferir una altra sensibilitat que
és difícil que un home pugui donar». En el cas
de la primera, Rovira destaca que era un per-
sonatge «una mica desdibuixat» i que ha volgut
«realçar-la i humanitzar-la perquè es vegi el seu
cantó de mare» que pateix pel seu fill. Els per-
sonatges de Pere, Judes i Joan també prenen més
protagonisme, i conformen una obra més coral
que fins ara. I com sempre, un dels valors afe-
gits de la Passió d’Esparreguera serà la música
interpretada en directe per la mateixa orques-
tra de l’entitat.

Malgrat les novetats que s’h introdueixen , les
Passions d’Olesa i Esparreguera seguiran man-
tenint els mateixos valors que les han fet tan re-
conegudes arreu de Catalunya i que són possi-
bles gràcies als 2.000 voluntaris que participen
en les funcions. L’actual temporada s’allargarà
fins a l’1 de maig en el cas de la representació
d’Olesa i fins al 3 del mateix mes en la d’Espar-
reguera.

Jaume Rovira
Director de la Passió d’Esparreguera

«Els papers de Mare de Déu
i de Maria Magdalena poden
oferir una altra sensibilitat que
és difícil que un home pugui
donar»
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Una de
les escenes
de la Passió

d’Olesa


