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Pere Quer, president del Centre d’Estudis Passionarium

“Les Passions són un tret d’identitat que 
transcendeixen la fe i la religiositat”

Estant a prop la Setmana Santa comencen les representacions de les Passions, una 
tradició que a Catalunya ja compleix més de cinc segles d’antiguitat. A Olesa de Montserrat, 

els més de 900 voluntaris implicats, s’esforcen per relatar la vida, mort i resurrecció del 
personatge central de cristianisme i, potser, el més in uent de la cultura occidental.

-Un espectacle que implica 900 
voluntaris no ha de ser fàcil de 
gestionar. ¿Com es pot explicar que 
encara avui, cinc segles després, 
segueixi omplint el pati de butaques?
Al meu entendre hi ha diversos mo-
tius però el més important, diria 
jo, és que s’ha convertit en un tret 
d’identitat que transcendeix la fe i 
la religiositat. L’Església mai ha si-
gut amiga del  teatre per considerar-
lo un àmbit pagà, de vici i de pecat, 
i al segle XVIII va prohibir aques-
tes representacions. Algunes locali-
tats van desoir aquesta prohibició i 
van buscar la manera de seguir fent-
les, com és el cas d’Olesa de Montser- 
rat. Al contrari del que pugui pensar 
molta gent, darrere de les Passions 
no hi ha l’Església, sinó moltes perso-
nes, creients i no creients, de dretes i 
d’esquerres, del Barça i de l’Espanyol, 
que s’uneixen per portar a escena la 
vida d’un personatge amb una vida 

que pot resultar, avui dia, sorprenent- 
ment actual i emocionant. 

-¿Fugen llavors les Passions 
del  cultiu de la fe i la devoció de 
Jesucrist?
Evidentment l’espectacle té una natu-

ralesa religiosa, que és la narració de 
la vida, mort i resurrecció de Jesús de 
Nazaret, però en escena es pot enfo-
car des de dos punts molt diferents. 
Un, des del  cultiu i devoció a aquest 
personatge i la seva religiositat, un 
altre des del punt de vista de l’ésser 

humà que es va revelar a un poder es-
tablert i com aquest poder el va do-
blegar i el va acabar matant. Crec que 
aquest últim és l’enfocament que in-
tenten donar les Passions que es repre-
senten avui dia, almenys és sens dubte 
l’enfocament que es dona en la d’Olesa 
de Montserrat.

-¿Com és la resposta del públic?
Extraordinària. Aquesta història enfo-
cada des del  punt de vista que comen-
tava anteriorment resulta altament 
emotiva i molt actual. El públic empa-
titza amb la persona que s’amaga dar- 
rere d’aquest personatge amb el qual 
tots estem familiaritzats, independent- 
ment del nostre grau de coneixement 
sobre ell. A més a més, resulta un es-
pectacle d’una qualitat impressionant 
si pensem que es porta a terme per vo-
luntaris i, sorprenent, quan pot arri-
bar a reunir 300 actors en escena al 
mateix temps. 

Calendari

Abril: 2, 14 (matí), 8 i 22 (tarda).
Maig: 1 (matí).

Horaris de 
representacions
Horari matí: de 10:15 a 14h. 
Horari tarda: de 17:30 a 21:15h.

www.lapassio.cat

-Un espectacle d’aquesta envergadu-
ra deu comptar amb un període molt 
extens d’assajos…
En efecte, encara que no tant com la 
gent es pensa. Les representacions co-
mencen al març. Els prop de 80 per-
sonatges que tenen text comencen 
assajos el desembre de l’any anterior i 
la resta d’actors s’hi uneixen al gener. 
En només dos mesos es porta a terme 
l’assaig de l’espectacle amb els canvis 
que s’hagin establert de l’any anterior. 
Encara que l’estructura és sempre la 
mateixa és un espectacle que s’adap-
ta als temps, així que algunes escenes 
canvien, així com l�escenogra a, el ves-
tuari, etc. És un espectacle d’avui fet 
per a gent d’avui.

BIGUES I RIELLS

PAISATGE I CULTURA
Bigues i Riells és un municipi del Vallès Oriental format per dos pobles: 

Bigues i Riells del Fai. El riu Tenes i els Cingles del Bertí són els dos accidents 
geogrà cs que aporten caràcter i personalitat a la seva fesomia. L�espai 

natural de Sant Miquel del Fai és el més conegut, però no l’únic. 

Riells és la porta d’entrada al  mones-
tir de Sant Miquel del Fai, el punt de 
partida per disfrutar d’un entorn natu-

ral privilegiat, fer senderisme pels Cin-
gles del Bertí i visitar el monestir. El 
seu centre històric crida l’atenció per la 

calidesa dels seus carrers i per la gran 
quantitat d’activitats que se celebren 
al llarg de l’any, entre les quals desta-
ca una ra de productes de proximi-
tat (Fira de Proximitat), cada primer 
diumenge de mes, que es dinamitza 
amb activitats gastronòmiques per 
atraure el visitant. Tal com ens co-
menta l’alcalde, Joan Galiano, “si visi-
ten Bigues i Riells no es poden perdre 
l’oportunitat de tastar el tomàquet tar-
dà, la mongeta rènega o el pa artesà que 
s’elabora a Riells del Fai i el pa de Xeixa 
de Bigues”.

La gran part de la població viu a Bi-
gues. A més de l’impressionant Cas-
tell de Montbui, situat al cim del Turó 
de Montbui a 543 metres sobre el ni-
vell del  mar, les activitats relaciona-
des amb la gastronomia i la cultura són 
un reclam gairebé irresistible. �La ra 
de l’oli de Vera i el mercat del pa, que 
se celebra l’últim dissabte de gener, és 
una ra molt consolidada. Aquest any 
se n’ha celebrat la cinquena edició amb 

Allotjaments rurals

En Bigues i Riells podrem trobar allotjaments rurals molt singulars:

Casa rural Can Batlles
És una masia situada a Riells del Fai, manté l’activitat agrícola i és una de les 
herències rurals importants del poble. Està datada del segle XVII, però s’hi van 
fer diverses ampliacions durant els segles XVII, XIX i durant el segle XX s’han 
fet diverses reformes.

Casa rural La Polvoreria
La Polvoreria és una casa que data, com a mínim, del 1630. Recentment s’ha 
rehabilitat i es troba al costat del riu Tenes, al costat del poble però en zona 
agrícola.

Hotel Molí de la Torre
Aquest hotel es troba en un dels llocs més enigmàtics del riu Tenes, al seu 
pas per Bigues. És ideal per passar un cap de setmana agradable enmig de 
la naturalesa. 

molta a luència de visitants i la parti-
cipació de molts productors”, ens co-
menta Galiano.

A Bigues i Riells tenen clar que no 
hi ha cultura sense patrimoni ni pa-
trimoni sense cultura, per això han 
apostat per promocionar-los en totes 
les seves expressions. En aquest sen-
tit, l’any passat es van organitzar dos 
festivals musicals: el Festival de Jazz 
Castell de Montbui, a l’octubre; i el Fes-
tival Internacional de Música Clàssi-
ca, entre maig i juny. “Amb el Festival 
Internacional de Música Clàssica –co-
menta l’alcalde– volem acostar la cul-
tura al territori, per això cada concert 
se celebra en un lloc emblemàtic del 
municipi.”

Un dels espais públics més simbòlics de 
Bigues és la plaça Miquel Bosch, centre 

de reunió de festes tan populars com 
els Tres Tombs o l’Escudella Popular. Al 
març, coincidint amb els Tres Tombs, es 
va celebrar la 1a Fira del  Cavall Activa. 
Aquesta ra partia amb un element di-
ferencial respecte de la resta de mos-
tres del  sector equí, en què el públic 
només observa. Segons l’alcalde, “en 
aquesta ra s�ha buscat la participa-
ció activa i el contacte del públic amb 
els cavalls”. 

Podem dir que Bigues i Riells, si bé 
compta amb una gran dispersió geo-
gràfica dels seus pocs més de 9.000 
habitants en 28 quilòmetres quadrats, 
també és cert que concentra una gran 
activitat cultural en els seus dos cors 
neuràlgics: la plaça de Riells i la plaça 
Miquel Bosch de Bigues. 

www.biguesiriells.cat


