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La crucifixió de la Passió d’Olesa s’ha retocat perquè sigui més emotiva

La Passió d’Olesa de Montser-
rat enceta temporada demà, diu-
menge, amb un espectacle que
manté l’essència però que cada
any es poleix amb «petits ajusta-
ments», comenta el director, Igna-
si Campmany. És la seva tercera
temporada al capdavant de
l’equip de direcció, i ha  apostat
per enllaçar al màxim les escenes
i donar agilitat a la representació.

Retocs a la crucifixió
Enguany també s’ha retocat el
quadre de la creu, com a escena
clau de la Passió d’Olesa. Segons
el director, «la crucifixió de Crist
és un quadre molt potent i ens hi
faltava un punt d’emoció», per
això s’han perfilat detalls que, as-
segura, «enriqueixen l’escena». 

La Passió no deixa indiferent.
Són les escenes més destacades

de la vida i mort de Jesucrist, però
el caràcter religiós va més enllà.
Els olesans han aconseguit con-
vertir-la  en una representació tea-
tral impecable gràcies a l’esforç de
centenars de persones amateurs
que plasmen dalt de l’escenari
l’herència de gairebé  anys
d’història. És l’esperit d’un poble
convençut que cal mantenir viva
la tradició el que fa de la Passió
d’Olesa un dels pilars de la cultura
catalana.

S’ha apostat històricament per
una dramatúrgia innovadora,
amb llenguatge teatral modern. A
més, amb la voluntat d’arribar a
tothom, fa uns anys es va incorpo-
rar un sistema de subtítols en cas-
tellà i anglès. 

Renovació d’actors principals
Aquesta temporada s’ha treballat
en la renovació de bona part dels

actors principals. Seran nous els
actors i actriu que interpretaran
Judes, Sant Joan, Sant Pere i Ma-
ria. A la pell d’un d’aquests perso-
natges, el de Judes, s’hi ha posat
durant deu anys l’actual director,

Ignasi Campmany, que ara passa
el relleu: «he tingut la sort de fer-
ho durant deu anys, i ara ja toca
renovació». Aquest és un dels
principals motius dels canvis.  

La Passió d’Olesa mou prop
d’un miler de persones, unes 
de les quals caracteritzen els dife-
rents personatges del muntatge.
La resta són tramoies, tècnics, res-
ponsables de vestuari... Ignasi
Campany està molt satisfet de
l’interès i la força dels olesans i
olesanes per mantenir ben viu
l’espectacle: «la Passió és un mi-
racle. La gent respon i s’hi implica
i això em fa molt content». De fet,
la Passió té un bon planter, infants
i joves també hi participen. Tal
com detalla Campmany, «hi ha el
quadre de les coques en què els
protagonistes són els nens i m’en-
canta perquè allà veus que ells són
el gran futur de la nostra Passió».

Un muntatge que té llarga vida.
De moment, tot a punt per a
aquesta edició del . Ignasi
Campmany està satisfet de com
han anat els assajos i espera amb
ganes l’estrena de demà. Està con-
vençut que sortirà bé però no
nega que hi ha nervis previs. 

La de demà serà la primera de
 funcions, que s’allargaran fins l’
de maig. D’aquestes,  en sessió
matinal i  en horari de tarda, totes
al teatre de la Passió, que té una
capacitat per a . persones.

Divendres Sant especial
Una altra novetat d’enguany és la
festa de Divendres Sant. «S’està
treballant perquè sigui especial»,
ha dit Campmany, «i ho farem
amb una representació de la Pas-
sió que tingui a veure amb els
Misteris d’Olesa». Serà una funció
amb «un valor afegit».
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La Passió d’Olesa enceta temporada amb la
renovació de quatre personatges principals

L’espectacle, que mou un miler de persones, arrenca demà, diumenge, i fins l’1 de maig se’n faran 9 funcions

Olesa de Montserrat alça el
teló per oferir un espectacle
d’alta qualitat en constant
renovació

La Passió mou unes mil
persones, és l’esperit d’un
poble convençut que cal
mantenir viva la tradició

El muntatge renova actors
principals i també fa més
emotiva l’escena de
la crucifixió de Crist
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Una de les escenes de l’espectacle, que mou un miler de persones El teló del teatre de la Passió s’alçarà 9 vegades, a partir de demà i fins l’1 de maig
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